


(శ్రీరామ చం చాయనమః 

శ్రీమోక్షగుండరామాయ౭ంము 
యక్షగానము, 

(సవరణకూర్చు) 

వో { శ్రీ తాళ్ళూరి నారాయణ సత్కని | విర్శష్థిళ్టము, 

ఏలూరు. 

శోకరాభి రామా ముద కాలయమో, జ 

1933 | 



ఫీర్రిక 
ఆర్యులారా! 

“పరితాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుమ్మ్భతాం 
ధర సంస్థాపనార్థాయ సంభ వామి యుోయుో..” 

అను శ్రీకృష్ణభగవానుని వాక్యముననుసరించి భగవదవతారం 
బు లనంతములుగా విరాజిల్లు చుండెను. అందిరువదియొక్క- యవ తారం 

బులు పాముఖ్యతను వహించి యుండెను. అందును నత్వుత,మం'బై 

(శీరామావతారంబు విశాజిలుచుంజె. ఈయవతొార పసురుషుండగు 

శాముండు చిరకాలము బహుజన సమ్మాతమ్ముగ రాజ్యపాలనంబు 

జేవిను. అందుచే తోకంబున “రామరాజ్య”మను గారవసీయ వాక్యము 

స్థిరముగా చాలక్ొని యుండెను. ఈతని మించిన యవతారమూ ర్తి 

మటియొకండులేడు. ఆ మహాత్ళుని చిత)చార్మిత్రంబును మున్ను వాల్మికి 

రచియించె. డాని నాధారంబుగ'. చేసికొని మవార్దులు కొంతమంది 

తచుతమ నామములతో రామాయణంబులను పలువిధములుగ వాసి 

యుండిరి. అన్ని చేశముల నన్నిభావల యందు సీయు త్తమ చార్మితము 

పవి[తవంతమయినదిగా పద్యగ ద్యాత్శి క(పబంధథములుగా ను, పదములు 

గాను వ్రాయండి యాజాలవృద్ధముగా. పఠింపంబడు చుండెను, ఆంధ 

చేశమున నీమోషగుండ రామాయణము, సంగీతమునకుం బాణము 

నొసగు స్వారస్యములగు నసమాన సంక్తీ రనంబుల తోడను, తోనా 

రలు, తేనెలొలుకు పలుకులనిండిన పద్యములతోడను, పహారికథారూపం 

బున వా్రాయంబడినది. ఈ[గంథమింత స్వల్పకాలములో నెనివిందికూార్చు 

లు వేలకొలంది పడుటయే దీని (పాశ _స్థృమునకు నిదర్శనము. రసవంత 

మగు (గంథమాగుటంబట్టియే మిగుల వాడుక లోనున్న దని నిశ్చయముగా 

'జెప్పవచ్చును, ఇట్టి యుత్తము (గంథనును బకించి యెల్లరు భ_క్తిము 

కుల రెంటంగ డవు లేని యశంబున నొప్పుదురనుటకు సండియము లేడు, 

1815 సంవత్సరములో సర్వహకుజ్రాలును మేము పొంది 

మ్ముదించుచున్నా ము. ఇట్లు విభేయుండు, 

ఏలూరు, ఈదర జెంకయ్య పంతులు, 

94 9.౨9. పావ్రైటక, 

గామా అండ్ కో, ఏలూరు, 



సం, 

శ్రీ గురుభ్యోనమః = 

విషయనూచిక. 

ఛభాలకాండము 1-95 చేజి 

ఆత క థార౦భ ము - 

మె ఇఇ కథ దెల్పుముని శివుని ప్ఫార్థించుట. 

కక -దుం'తానము లేదను సంతా పమును సభౌసదులతో వివరించుట. 

ఇవో ఆకముతో నళ్వ మేధముబేసీన్స బుతులు గలుగుదురని నూతుండు 

ముదర యాగ మొనర్చుట. 

3 దంతుష్టుండై దళగథునకు. బాయసమిచ్చుట. 

ఎ౭ంం న శ్రీరామాది జననము. 

' కూజ్యూవంతుల జేయయుమని దశరథుడు వసీస్టుని బ్రార్లించుట. 

ఏజై ర కుణమునకు రామలతమ్ముణులు పిశ్వామితు౨ని'వెంట బోవుటః 

Ll 

కెన . మెచ్చి గాధేయుడు రాముని మిథిలకు. గొనిపోవుటం 

5 హరా నము 

కఠ జానకొండు స్వాగతమిచ్చుట. 

చవా మె తత్భ్ర) ఫావ౦బు జనకుండు తెలుపుట 

శాామయణుండు పరాభవంబునొందుటః 

ఆ శరం ఊు* 

ఇర జానగుండు దశరథమహాో రాజును బచిలిపించుట, 

వలూూురు కొడుకులకు జనక కస్యకల నిమ్య్మని యడుగుట, 

అండము శతానందుండు బెలుపు్రుటః 



పరశురాముని గౌలుచుట, 

అయోధ్యకుజేరి చ్రేనమామ కాతుండ (నశ్రీరాముండు పెండ్లియాడుట. 

దీపావళికి మితిలకు వచ్చుట. 

మార్చ ౦బునడును రాముండు రాజుల జయించుట, 

ముద్దలమ వోముని సమాగమము, 

విషుండు రాముండె ప్రటుటకుం గారణము ముదలముని దెల్చుట, 
కం టా “రు ౧ 

దశరథ ఫూర్వువృ త్తాంతము ముద్దలుండు దెల్పుట, 

కలహోపాఖ్యానము. 

అయోధ్య నేకి దశరథుడు భరత శత్ఫుయ్నుల మేనమామ గారి యూరికి బంప్రుటు* 

అయోధ్యాకాండము 96_145 పేజి, 

నారగదమవా రి యయోథ్యకువచ్చి రావణనధరు( జమమని రాముని ఛం రేపించుట. 

రామునకు బట్టంబు గట్టుటకు దశరథు6డు ఫారులసమ్మతి బడయుటు, 

పట్లాభిషేక ప్రయత్సముగని మంధర కైక కెలీగించుట. 
నిజదాసీవలన రామపట్టాభిషేకవార్త విని కక యానంది౦చుట, 
భరతునకుం బట్టముగట్టి రాముని దండ కాటవులకు బంపుమని భ ర్ల్గనడుగునుని మంధర 

దుర్చోధచేయుట. 

దశరథుడు గకయింటికి వచ్చుట, 

దానీ బోధవలనం గోప గృవాంబుననున్న కైకను దళరథుండుం ని జేడికానుట, 
భ్రరతునకు రాజ్యమిచ్చి. రాముని నడవులకు బంప్రుమని కోరుట, 
దశరథుండు దుఃఖా కాంతుల డై మూర్చిల్లుట. 

నుమంతుని వెంట రాముండు క యింటికెవచ్చి సర్వంబు "నె జటుంగుటు, 
కైక యభిమతంబు దీర్చ రాముం డగణ్యంబున కరుగ నిశ్చయించుట,. 
కొశల్య శ్లోక ంబున రానునిం బోవలదని "తెలుపుట, 

లమ్ముణుని యాగవాము.. 

కౌసల్య నోదార్చి లక్య్ముణయుకింబుగ రాముండు సీతనుజూచుట. 
సీత దాను చెంటవత్తునని రాముని యనుమలేంబు గొనుట, 
రొముండు తి జటుండను విష్రానకు గోదానంబులిచ్చుట, 
సీతా లమ్మేణ సహీతుండైె రాముండు దండకారణ్య గన నము సీయుటు, 
వకెకాదేని నార-సరలిచ్చుటః 

నుమంతుంండు రామాదుల( జే ₹8 on 
ణా / ల ఢ౨చుకొని ఫురముదాటిం చుట. 



సేన్ ఇ సైన్ పా కల శ 

రాముని విసన లీక Brot సబల సరించి వని గుహోళుముంబు సేటు 

గుహుని అపశియంబున గాముంయు ౫ ౦గా పరనింద ధరణ ష్యజాళి కంచు నేరుడు, 

కాముం గా) వట్రగూటంలు చీకుడు. 

వాలీ! గన ఫూార్యక్ళ చ ంతింబు నలిని రామునకు వసతి సరుగ్సట చుట. 

ఫ్" కాచుగ స్ప లంటి ము. 

నుఘంతుంండ్తు Son 7 'భంణులో న గక -ధ్య స్వే జరగన సంగతి చెప్పుట, 

గళిరయుంయు గంతుం య్యుదత్ననిక ( Tammy oR, Foy, 

దభా భనీ నగు 

prio కనన ర్య కు సచ్చి తండి! నగ్న చంసా. రాదు లాసనిగ్బుటు. 

CDOS సంచి వసీస్థాన ఆతోం నలిని hrm రాముని! దర్శింపంబోవుటం 

టతింకూట స్స, అందున్న ౧*మునింజేరి భిగరుండా. మొ! మట, 

ద శం భంనింగూార్చి రింగు గుం చి దుగ? కిం 00 లొనర్యుట. 

గమన యయానతినిం బాగశటు సోని hero నంగి గారు ఘు హేతో. 

ఆరణ్య కాండ సహ) lh | గట స్వ నళ శశీ 

“ల్లో “0 in] తృ)మున సి యాళ్ల) న Cex జబ్బ శి ళా 

ఉనా ల సు లు, nD) dm శు Ahn 

సంవ గ ప బేళము. 

ఫం అస హ్, 

శ pom) ప చేశ. My MD మునుల క్ల గు మీ చ్చు om 

RSL ఈ 4 జ) న ునిని కర యః. భె నం చుట 

రమ ఖతోగ్మి ల 119 బక ముఖ పనేఖ్రునల బంవివల్కి చేని, 

పూ wrath Mo oth gram ROHN Ome 

“ని కృ శాతం ON స వీని Mr వో ద చరక భంగ, 

ముప్పు నాతి మంటల వునుఖ్థు” ( బర లక్ యుడు, 

క్ల? అగ మ Br nf న ఫస 

Dy i 9 DES వః 

'చుష్ప నాళ ౧౪న సిల గీరి ౧న వాగు. దోలుఖ)టుం 

౧*+వఖు "జీ? మున సూరీ ముండు. భుాయా యు ౫ వమ్చ్మెటుం 

'గాముండు తుగనును దెచ్చుటకుం బోవుట, 

నీర నిష్టాగోక్తుల కలనీ లతల దస్నికదకు పోవుట. 
భయరు-పంబున గ వీలు: ండు పః "ల జేరుగ. 



. 

క్వ” 

క్ల్కే యీ వచ్చిన సీతను దశకంకుండు లంక కం గొనిఫోవుటం 
జటాయువు యుద్ధము, సీతావిలాపము, 

సీతారహితమగు పర్షశాలంగని రాముండు చుఃఖిం ఏ ఇెదుకంభోవుటం 
జటాయువును గృతాజ్ధ (జేయుట. 

కబంధ వధ, 

శ్రీ) రామలమ్మీణులు శబరియా శమము సేరుట, 

శబరి వల్లన నసుగీ) చా దుఖ కార్ల దెళిసీ పంపాసరోవరము నేరుట. 

కీష్మీంధాకాండము 1687281 వేజ్, 

పంపాసరోవరవర్ష న 

నానుమఠ్సమాగమము, 

శానులమ్మీణులు బుక్యమూ కాది చేరుట. 

సీశాభరణములు గని రాముండు విలపీంచుట, 
వాలికి దనకు గల _వెరకారణము సుగ్రీవుడు రామునితో. దెలుపుట. 
జాలిని దునిమి వానరరాజ్యము నీకు గట్టుదువని రాముండు ప్రతిజ్ఞ నీయుట. 
సస్తతాళధ్వంసము. 

'వాలిను గీవుల (పథమ యుద్ధము. 

యుద్ధమునకు బోవలదని వాలిని. దార (పౌర్చించుటం 

రెండన యుద్ధమున రామునిజీ వాలి వాతుండగుట. 

భ రృమరణమునకు దుఃఖించు తారకు రాముండు విజ్ఞానంబు గరప్రుట. 

నుగ్రీవ పటాభిపేశము. 

వర్దాక'లమయు వోవునంతకు రామలక్ష్మణులు బుక్యముూ కాది గువాయందుండుతటు. 

నుగ్రీవుండు దడినినందుకు రాముం డలిగి లత్ముణుని గిష్కింధకుం బంప్రుటు. 
లమ్ముణుని గౌరవించి నుగ౦ వుండు క పీసెన్యముతో రాముని జేరుట. 

సీతా న్వేషణంబుకొఆకుం గ పుల నలుదెసలకు( బంఫ్రట, 

దాహాతురులై వచ్చిన వానుమదాదుల సేదదీర్చి స్వయంప్రభ రాముని దర్శింపంజోవుట. 
సమ్ముదత్రీరము సేరి వానరులు పోరోపవిహులగుట. 

తమను మి)ంగవ చ్చిన సంపొతికి వానరులు =టాయున మరణ వార్త దెలుంఫ్రుతు 
జటాయువు మృతిని విని దుఃఖించి సంపాతి తనభ్రూర్యవాక్డ "తెలుపుట. 
సంపొతివలన నీకజాడ తెలిసి వానరుల లంకకుంబోవ యత్ని ంచుట. 
అంగశాదుల ప్రేరణమున నానునుంతుండు సముద్భోము లంఘింపంబూనుట 



ఖా 

సుందరకాండము 289... 284 వేజ్, 

ఆంజనేయులు 'సముద్భో ము దాటుచో మైనాకుం జాతిథ్యమి చుట, 

బేవతలఫనుపున సురస వానుమంతుని, జేరి తన్మపామం దెల పుట, 

లంకాట్య్వారంబున ల౦కిణి యడ్దువడి మయోడుట, 

లంకిణి డెల్రిపిన పకార మాంజనేయుండు లంకలోనికింబోయి. ప్ర్రరనును వర్ణించుట, 

దశకంథునీ విఛవమునకు పవమాననందనుం డ చ్చెరువందుట, 

రావణుని శయ్యయందున్న మందోదరిని జూచి సీత యని భరిముయుట. 

మందోదరి జన్మవృతాంకేము. 

వానుమంతు౦ డశోకవనంబు సొచ్చి సీతను వెదకుట. 

పీశను గానక చింతించి పావని తిరిగి శ్రైర్యంబునొందుట. 

శింశుపావృతు.౦బు క్రిందనున్న సీతను జూచి మారుతి సంతనీంచుట, 
స్వప్ప విషయము నెటు(గుటకు రావణు! డపరగాతి సీత దగ్గరకు వచ్చుట. 
సీశను జంపంబోవు రావణుని మందోదరి యడుపడి నిలుపుట 

రావణాజ్ఞచే రాకుస, వ్ర్రీలు సీఠ్రను చెదరించుట. 

త్ర జటాస్వష్పృ వృతౌంతము., 

జానకీ పాంణ త్యాగంబు నేయ యత్నించుట, 

ఆంజెనేయులు సీతను డానీ యంగుళీయక మిచ్చుటు. 

రాముల తే రుముదెల్పి జానకి యనుమానంబుదీర్ప మారుతి విభ్యరూపంబు నూపుటః 

సందియంబుదీరి సీత తలమానిక౦ంబునిచ్చి తేన కస్తంబు దీర్చుమని రామునకు శ్రుత 

పఆభ్రునునుటం 

సీతా దేవి యనుమతీమున నశోకవనము పావని నాళము సేయుట. 
రావణు (చేరణమున వచ్చీన రక్కనుల వెక్కు మందిని జరిఫుటం 

జంబుమాలి వధ, 

ఆప యకుమారుండు చచ్చుట 

ఇంద బిత్రు (బవేశ్రత్ర్యుపయోగ "మునర్చి వానుమంతు నిబంధిం చిరావణునికడరు జేర్చుట. 

'రావశకశాంజసేయ సంవాదము. 

రాముడు పరాత్చరుండని రావణునకు వానునుంతుండు బోధించుట. 

దశీకంకుం డలిగి మారుతి తోక గాల్ప్సించుట. 

లంకాదివానము, 

లం కాప్ర్రరము స్వర్షమయముగ నుండు కారణము, 

బృవ్యా జేవుం డుత్తర "మొకటి రాముని కమ్మని యాంజనేయన కిచ్చుట, 
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సీతకుయొంక్కి. వానురుంతుండు సముద్భంబుదా టి యావలిదరి చేరుట 

హనుమద్దర్వభ ౦౫ము. 

వానుమంతు(డు కపులతో? గలనీ మధువనంబు సౌచ్చుట, 

వానుమడాదులు (శ్రీ రామునిజేరి సీతవార్త దెలుప్రుట, 

శిరోమాణిక్యమును గని రాముండు విబారపడుటః 

యుద్ద కాం కము లరిర్..507 మేజి, 

రాముండు లంక పెకి చాడివెడలుట. 

డెబ్బ కండు జేలక పులతో "ముండు సముదితీరంబు సేరుట. 

వారధితీరంబున విడినీ సీతను దలంచి రాముండు చింతించుట. 

రావణుండు సభదీరి మం్యతులతో నాలో చించుట. 

రాశీ నులు రావణునితో ఛై ర్యవచనంబులాడుట. 

వివ్రీవణు(డు రామునకు సీత నిమ్మని బోధించుట. 
కొలువులో రావణుండు విభీవణునికన్ని లంక విడిచి పొమ్మని చెప్పుట. 

నలుగురు మంఠు)లతో వచ్చీ వీళీవణుండు రాముని శరణుసాచ్చుట. 

వీిఫ్పుణున క భయప దానము* 

శంకుండు రావణుని పనుఫునవచ్చి ను, గీవునితో (బసంగించుట, 
శాముడు సముద్భోము వె బృహ్మో(న్ర్రము వేయంబూనుట., 

'సముదు) (డు చెలిపినటుల గపులచే సేతువు గట్రింపయబూనుట, 

రామలింగ ప్రతిస్థ. నసేయందలంచి వానుమంతుని కాళికిం బంఫుటు, 

ప స్తాపవశంబున వింధ్య మేరుపగ్యత సంవాదకథ శివుండు పానుమంతు వక్రం 
ఆగ స్తుండు కాళిని విడువలేక దుఃఖించుట, 

వానొమంతుం డాలస్యం౦బు సేసిన రాముండు సెకతలింగ (పతిష్ట చేయుట. 

వానుమంతుండు రాను! పతిస్థికలింగము దీయబో(యి మూరి ల్లుటు 

మూర్భదెలసీ హానుముంతుండు రాముని ధ్యానించుట. 

శివుండు పృసన్నుండై రానులింోళ్వర (పభావంబు దెలుప్రుట. 

వానరులు వారధి “ట్లుట, 

ఉడుకభకి కి సంతేనీంచుటు. 

లంక పెకి యుద్ధయాత్యక్షు వెడలి సు వేలా దియందు విడీయుట, 

కకేసీ రావణునకు నీతి దెలుప్రట 

దళశకంకునకు మాల్యవంతు(డు బోధించుట. 

రాముని (పభాపంబును వానరుల బలమును శుకుడు రావణునకు. దెలుస్రుట. 

“వ a 



కుకుండు దనకాప కారణము దెలుప్రటు. 

అంగద రాయబారము. 

ఆంగదునిబోథధ వినక రావణుండు యుద్ధమును (పకటించుటు. 

ప్రథమ 'సంకులయుద్ధ్గము. 

రావణుని యాజ్ఞచేం తిం జట సీడక్రు నా గాత్ర, బద్ధులెన రామలమ్మేణుల జూపుట. 

సీతా విలాపము. 

గరుడుండు వచ్చి వాగపాళంబుల6 దొలగించుట, 

భఘూమా)త్షుని యుద్ధము. 

అక ౦పనుని యుద్ధము 

మహో కాయ మహానాగుల యుద్ధము. 

పృవాస్తుని యుద్ధము. 

మందోదరి యుద్ధంబు మానుమని దశకంఠు9 వేడికొనుట. 

రావణుని ప్రథమ యుద్దము. 

పరిభవ మొండి రావణుడు లంక జేరుట, 

కుంభకర్లుని నివి లేపుట. 

కుంభ కర్టుండు యుద్దమునకు బోవుట, 

కంభకర్పుండు సుగీవునిబే విరూవియె వగచుట. 

కుంభ కర్టుండు వానరుల థిక్కరించి రామునిపయి కరుగుటు. 

రొముని చే. కుంభి కర్ణుడు మడియిుటం 

నరాంతకుని యుద్దము. 

నుహళోదర, చేవాంతక, తి $రులయుద్ధము. 
అతి కాయయుద్ధముః 

ఆతికాయుని చావునకు రావణుండు దుఃఖించుట 

ఇందం బిత్తు బృహ్మాన్ర్రమువై చి వానరుల రామలమ్ముణుల మూర్చిలజేఎయుట. 
వానుమంతుండు దోోణాది)యందలి మందులుదెచ్చి రామాదుల మూర్భదీర్చుట. 

కోతి తాక యూపా తైూదులవధ 

మక రాత్వుని రమద్ధము, 

ఇంద) జీత్తు ప్రథమయుద్ధము 

ఇంద జిత్తు చెండవపరి మాయో నుద్ధ 'వెంనరయ్పటం 

ఇంద జీత్తు మూండవయుద్ధమున మాయాసీఠక తలదరుగుతటుః 

ఇందజిత్తు నికుంభిాళా హోమము సేయుట 
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ఇందజిత్తు విభీహణుని దురుక్షులాడి నిందించుటు, 

లత్మణుండు (పయోగిం చిన యించా(శ్త్రముబే నింద బెత్తు మడియుట,. 

ఇంద జిత్లు మరణమునకు దుఃఖించి రావణుండు సీఠ్రను నరకంబోవుట, 

నులో చన సవాగము నము. 

మూలబలయుద్దము, 

దళకంధరుని రెండవయుద్ద మున యున్దోన్యత్స నిరూ సా మొదులు నీల్లుగు. 

మైరావణుని యుద్దము, 

రావణుడు మయదత్త_ కి చేత లమ్మేణుని మూర్చిలంచే యుటు, 

రాముడు రావణుని లంకలోనికి దడఠముట. 

మూర్ఫ్భ నొందిన లక్ష్మణుని జే3 రాముండు దుఃఖైంచుట, 

ఆంజనేయుడు దోణాదికరుగుట. 

పానుముంతుడు కాఠఅ నేమి య్మాళమంబు సేరుట, 

ఛాన్యమాలి తనకాపకారణ మాంజనే3యునకుం వలుస్పట, 

(దోణ్నాది మందులీకున్న మారుతి పర్వళంబు పెకలించి తెచ్చుట 

భరతునిలా-చి రాముండని వానుముంతుండు (భమయుట. 

పార్ధిమభ్యమందు మాల్యవంతుండు దాకి పావనిచేం బరాజితుండగుటు. 

దోణ్మాడి (పభజూాచి సూరో్యో దయ౦బని రాముడు శంకిం చుటు. 

సంజీవక రణి | పభావంబున లత్ఫుణుండు మూర్చ బేరుట. 

ఫంకుక శ్తొది రాతునుఖఅం మారుతిబే దచ్చుట. 

మైరావణుని కథ, 

మైరావణుండు మోసపుచ్చి రామలమ్మీణులం గొనిపోవుట, 

మక రధ్వ జునిబే మార్షంబుదెలిసి వానుమంతుండు పాతెళ లంక పోచ్చుటం 

మాతింగి మెరావణునకు నీతిగ? పట, 

మైరావణుని నుర్మశులా సానుమంతునితోం బోర చచ్చుట. 
మైరావణ రై కావణులు యుద్దమునకు సె వలుటు, 

వి రావణుని యాంపుడుక తెయగు 'సాగక్ర నక  మైరావణునీ మగతంబు _ హినునుంగతున 

కలీంగించుట, 

మెరావణుని పోనుఫు న్నా శయించియ్నన్న తుమె్మనల సానునుంతుండు నులుముడీ* 

మైరావణ మై రొవణులు మడియుట, 

కృ 'స్లైావతారంబున నిన్ను (నాడుదునని రాముండు నాగాం నకు వరంబి చ్చు! 

రామలక్ముణుల మకరధ్వజహమ మంతులు లంకకు! జేస్పట, 



ix 

"ము రావణాదుల మృతివార్న విన్ రావులు శు కునితోం జన యాది ంగంఖు దెలుభ్చకీం 

ప్రా తాళ హోమము. 

వశే ముంబు "సిరుపబోయిన వానరుల మందోదరిని భాధించుట.* 

మంటదోదరి పఠాథివముగని రావణుండు సశోమంబు చాలించుటు, 

రావణుండు మూండవపర్శ్థ యము యుగ్ధమునకుం బోవ్సుట, 

రానురావణుల కదపటే యుద్ధము = 

జీజీం్టదుని పనుపున మూతలి గ౧థముదెచ్చి రామున శర్చించుటం 
ఇందసేసిత రథారూఢులైై 'రాముండు యుద్దం సలంభ్చ్ర తీ. 

ఆగ సుని రంప దేళశంబున రాముం 'జాదిళ్య సృదయం బనుస్థిం చుటు. 

అఆనవలణుండు మూర్భిల్లి "కెస్పరిలి OR యుద్గమున కుషకమించుట. 

షృదిం చిన తీలలం క్రన్ముల మొలచుటంగ ని రాముం 'డాలోచఛిం చుడీ. 

విధీవణు డు రావణుని నుగ్మంబు రామునకు నిజేదిం-చుటు. 

(బహోస్టిస్త్రంబు జేంయయునుని దూళలి దొలువుటః 

(బ్రహ్మో యమ్రు పయోగ ంబున రావలుండు దిటు, 

విఖీవణుండు దుఃోం చుటు. 
మందోదరి రణఖభూమిం బడియుస్న 0"వణునిజాచి దుుఖలచుట. 

రాముని పనుష్పున విభీనణుండు రావణాధుల కుత్త రక్రింీలు. “సేయుట, 
విఫీవణపట్లా భిసేక ముం 

'ర*ముని యానత్ శిరసాపసీంంచి వానుముంతుండు లంక కేగుగు, 

విఖీవాణుయ సీతిను బల్లకియం దుంచుగొనివచ్చి గామున కర్పించుట. 
సీత యస్ని పవేళించి నిజకూపంబు గగొనినచ్చుట. 
ప్రసన్న ౯ారూథు-లై వానరులతో రాను డయాధ్యటు "వదలుట. 

భరద్వాజా శ్రీను నేరి నూరుతిబేత దను రాక ఛిగతునటు దలప్రు!ం 
ఛ్రరతెదులు రామున ఇదుగుగ నడచుట. 

నంది గామంబు "నీర భరతుండు రాజ్యం బప కిర్సిం చుట, 

సాళ్లేతంబు (ప్రవేశించుట. 

'సమ్ముదోన॥ ౦బు జోచ్చుటుకో సంటముదాదులం బంఛ్రుట, 
రామాదుల కలంకరం చుటు. 

్రుగాను పట్టూఫ్టిటిళ నువళోర్సనము 
ఇం్మ ధాదులు రాముని స్తుతించుట. 

రాముండు కళలకు బహాుంరూ నంటు అీచ్చుట, 

ఏ కాంత టీక. 
జూానుఖ్బ నీ ప, 



అవతారిక, 

కృతిపతి వంశాను(క్రమణిక. 

గీ, కోవిదులు మెచ్చ “రామాండుకో” రహించె, 
ట్ ఇం ర (పొభవ మ్మందె పట్లాభ రావా (పెస్సు 

'తెనుంగుదేశాన నింటింటం బేజరిల్లె, 
అంతయును గల్లె 'రాముకటాక్ష మహిమ, 

క. శ్లీలలితాం| ధధరితి 

ఖాలస్థలతిలకముగ దప పఃపరతం(త్ర 

(పాలుంబశీల మగు నా 

ర్వీలనికో యా గాఖ్యశాఖ వెలయు ధరి తి౯, ౧ 

క, వారలలో మం[త్రకళా 

భారంధ ర్యాఖభి రామ తత్వజ్ఞ నిధుల్ 

భారదాషజసగో [తులు 

బేరొందిరి రాజనీతివిఛవాంచితు లె. 9 

క, భూదేవుల దీవనల౯, 

భూదారుల వున్ననలం (బమోదితమై, సం 

పాదితనీతివిభవ మగు 

“ఓ ఈదర” కులదుగ్ధ వార్డి యెసంగు సరసత౯. 3 

శా ఆ వంశేంబున( (బోలమంతి జననం బై సత్క-ళా వెభవ 

(ప్రావీణ్యం డయి దొడిచింతలపురిప ర్యంతసీమాళుల౯ా 

దేవబావ్మాణవృత్తుల౯ా బెనిచి భూ బేవాభుసంస్తుత్యుం డె 

(శ్రి భాజతుం డె తనచ్చె నృపతుల్ స్నేహం బవపేవీంపంగా, ౮ 

క ఆతనిపు తు డుజ్జపలదయానిధి రామయమంత్రి సద్దిషజ 

వాాతమునం దభిజ్ఞుం డయి భవ్యకనిత్వపటుత్వచాతురీ 

రీతుల నగ౦ిగణ్యుం డంలు ఫ్రంరఘు రామపడారవిందసం 

జాతమరంద పానరుచిస క్షత నొప్పె రసజ్ఞ వొ నన్, A 



డ్రె 
వానో 

సీ స పసంతానముల్ సంతరించి యశంబు 

నాచందతారార్క- మలరం చేసె; 

వడువ*"రంబుల కిైైకవిధముగ్యా, 

భజస్యపబంధముల్ వచురపజిచె 

గరిమమై _వైకుంళపురమును నిర్భింఛీ, 
రం కాము 

న్లిలలత్ోో బెన్లోట వెలయంజే సి; 

వ రకవృ త్తీ (పవర్లిల్లంగా వడా 

స న లె; ర్లనుగూర్చి ధనసమార్హన మొన ర్చ) 

గీ తనదు వంవాభిభేయాంకితంబుగా ల 

నలర నీదరవారితటాక మొండు' 

రాజిలగం జేసె నీదర శకామమం (లి) . 

ఆతనికి సాటికల లె ఈ శ్లార్మైతలమున | 

ఉ. రామయ మం।|తీదేవి యభిరామగుణాకర మంగమాంబ ని 

స్సీమయశోభిరామయయి చెల్వలలోం దలమానికంబు నై 

కామునితల్లికంయె సిరిగల్లి నిరంతరఖ రృుసేవనో 

చ్ఞావదడయార్డ్రచి శ్ర తయయి దన్నెను బేదల నాదరంబునన్, 
ఖ్ 

గీ, మంగమా- రామమంతతి దంపతుల కనుంగు 

సుతులు నలరు, మజియును సుతలు నలు, . 

.. రమలగుణధన్యు లుదంలుంచ్చి రందు జివర 

మహితపట్టా-భి రామయమం్నతి పొడమె. 

క, అ నీతి (పవణం(డు ల 

మ్ నరసాంబికను సాధ్వి చేపట్టి, కన 

సూనుల మున్రగ్టర సజ్జన 

మాసితులన్ సాధుగుణ సమంచితమతుల౯, 



త్రి 

గీ. రామసచివుడు,. వేంళటరాయమంతి, 

వేంక యామాత్యు. డను పేర్ల వృద్ధి గనిరి; 

(పబల యోగమ్ము చేత వ ర్రకముచేత 

దీక గొనికి సరస్వతీదేవి. గొలువ, 

సీ తన చిన్నతనమున దై వమ్ముపేరణ 

వలూళరుగడవె గాలు వజ 
డా ౬ 

పెట్టి నువ్వురలోనం జిఖుతేయయ్యును చేగు 

పలరార నేర్చె విద్యాప్పశ సి 
అ= జ నేర్చి బుద్ధి స్థైర్యనిపుడై వ్యాపార 

కలనలోం గన్న నెం గొౌశలంబు; 

ముద)ణశాలయు బు స్తక కయశొల, 

నెలకొల్పి వర్ణిల్లై చేర్పు మోజు 

గీ దాన వచ్చెడి ధనము సాధనముగాంగ6 

దమిని బంధుల రావించి త త్తనుచిత 

ఏధులయంగదు నియోగించె వినుత వినయ 

మూర్తి 'వంకయానూత్యుండు పూజ్యయళకుండు, 

* రాముండు సర్వసంపదభిరాముండు భ్కక్తజనెకరత్షణో 

దాముండు తత్కు-లంబునకు చె వతమె తనరారుచుండ నా 

శామునిపేరం గంపెనియు. బ్రస్తుతిగాంచిన ప్రెస్సుంగూర్చి న్జీ 

రామపదంబు వ్యా షీ ఫౌనరం బచరించె ననేకరీతులన్. 

సీ ధన మిచ్చి ముంచిపొ త్తములు (వొంటు చెల బం 

డితుల చే- బశికృసంతతులు బాగడ్య 

పొాఠశొలలలోని బాలుర కను వగు 

సరణి. బు స్రకముల సమయ మెతీంగ్యి 

౧౦ 

(౧౧౧ 

(౧౩ 



డీ. 

ఊరూరం బికటించి యుత్సాహాముం గూర్చి 

విద్యార్థులను జదివించి మిం చె) 

విద్యాధికారులు విరచించు నూత్నపు 

_స్థకముల సాం[ధ దేశమున. బటుమపె 

గీ. బేశభ్రావకుం గాంగ త్త తెన్ను లరసి 

పృబలతరదీకు నూయారం బర్యటించి 

గ )ంథరాజమ్బులం బ్ర చరణ మోన ర్చె) 

మాన్య చరితుండు వేంశయామాత్యభు రుడు. 

సీ భ రృృుళూపణపరతంతుచి త్త యా 

పార్వతి వామ వార్శ్వ్టంబు గాయ, 

జిలీవీలిపలుకులు గులికించు పట్టాభి 

రాము డాత్మీయ పుత కుడు శాల 

చిన్నారి పొన్నారి చిట్టి లమ్మేనర 

సమపట్టి ముద్దుముచ్చటలుగాలగ. 

సంతతం బమృతహ_స్తమున దీవన లిచ్చి 

వెలయు లతను తల్లి వేల్పు గా 

గీ, వేంకయాఖ్యుండు సద్దుణవిశుతుండు, 

సముచితో దారశీలుండు శొంతమూ ర్తి 
యలర6 జేయుచు నుండు రామాంకితము గ 

దశదిశలు 'మోవంగా శొరదాొస పర్య. 

ఆ. తల్లీ పుట్టినిల్లు, తేన య త్త గారిల్లు 

సంతరించె రాొమచం[దు క రుణ; 

పుట్టి నాయకు తనకు! బట్టాభీరొముంటేే 

ఛనకు రామభ క్తి ఆొరకము క్ 
న 



ర్ 

(పకటవృ త్తి తనకు “రామూండుకో'యయ్యు; 

నసదె సిరులు వేంకయార్య మణికి! ౧A 

గ. సుందరీ. రామ దంపతుల్ సుకృతిరతులు 

అవ్వ- తాతలు తన్ను6 గాపాడినారు; 

వారియాళీః|పభాన మేపారుచుండ 

నభ్యుదయ ముందు ఈ వెంకయ(పథాని. ౧౬ 

గీ. మేనకా. పీమవంతులు మృగకునకుబ లె 

నిజసుతం దన ధర్మపత్నిగ నొనర్చి 
నట్టి (ప్రంలమ్మేయును రామయ్మపెగడయు. 

న_త్రమామెలుగా 'వేంకయాక్యు. ఉస. ౧౭ 

9 అ౦కీత్ేము. + 

గీ. ఒకటితక్కు-వ మైదువేలు కలివత్స 
రములు గడవ విళంవివర్ష మున. జైత్ర 

మాసమున “మాతుగుండ రామాయణము” 

(వాసితిని రామునకు నవురణము గాంగ, ౧౮ె 

తే గీ, అట్టి కథ జనమంచి "శపా దిశర్శ 

కోవిదుడు సంస్క-రించ నాకోరి కలర్య 

శిమ్యతతు లద్ది పఠింబుంచి చెల్వుమోాఆ 

హరికభల జెప్పి రందందు నంధభూమి, ౧౯ొ 

తే, గీ, (ప్రబల (బఖ్యాతి దానం గరంబు6 (బీతి 

(బ్రజలు బఠియింప నుత్పాహాభరితు లగుచు. 

నచ్చు6 గూర్చించి మత్చుత్తు) లధికభ క్రి 

నం థభూమిని (బచురించి రాదరమున, ౨౦ 

కనీ (పథమముడణపుం (బతుల్ వ్యయము జెంద, 

శ క్తికిసి పించి యున్న (బస్క్రయగుట 



6 

వృద్గదశ గల్లుటయు నింక నె ట్రటంచుం 

జింత యోశుచుచుండ నా శ్రీశ కృపను. ౧ 

డ, శ్రీయుతు(డార్య సన్నుతుండు శ్రీరఘురామపదారవింద'సీ 

వాయతచిత్తుం డిదరకులాంబుధి చందు )కు 'వేంకమంత్తి నా 

రాయణసకత్క-విన్ నను నయంబున. బిల్లియు మాక గుండ రా 

మాయణనామసత్క్మకి తదంకితమున్ బొనరింపం గోరుదున్. ౩.6 

తే, గీ, దివ్య తౌంబూల ముస నెలే ముదముస 

రాముకథ కృషి తత్స దారాధకుండు 

భక్తు డీ వేంకయా మాత్యనరుండు నుఠ్క్యా 

త్రీథ్వరుండు) ధన్యతముండ నా కే మటంచు. 93 

క, నెమ్ముది సంతోవీ.ం-చియు 

సమ్మతి నూచించినంత శాలువబోశుం 

గ)మ్ములు భూవగాములు ద 

వ్యమ్మును తొంబూలమొసంగి నంత నె పీతిన్.. _కగ్రో 

క. శీరఘునాయకపదయుగ 

సారసవుకరందస క్షవట్నదమునకుశ్ 

సారావారవిశేవవి 

పోరా వేశునకు వేంకయామాత్యునకున్, 9A 

పు క్త) జొర (ప్రపొ శ్ర) విస్ఫూస్తు అలక 
నఖిలవిధభోగ భాగ్య విన్యాస మొనర 
ఆయు రారోగ్య నిభవ సౌఖ్యంబు భొోలయ 

భవ్యయశే మొండ6 బీతి పీన నభోొనరు. 

వ. నా యొనర్చిన రామాయణ హరికథా కాల శే పంబునకుం గృనిపతి 

నొనర్చి, కథా(క్రనుం బుపకమిం చెద, 

లట 



ఫీ కామ దర్మ దగురుపరబ్బ న్మా కోనమః+ ee చు! 

శ్రీమోక్షగుండరామాయణాము 
“భారికథ. 

చాల కాండము, 

| 1 

(3 

శా (క్రీమద్భూమిజ వామ భాగమున, బా చి౯ా గీనరి పుతుడుక్నా 

సామోదంబున. 'చార్భ్భయుగ్భమున నాశ తుఘ్న కై కాత్శజుల్, 

(పేమన్ బశ్టిమమందు లక్ష్ముణు(డు నా వేస్టింపం, జెలొగందు (శీ 

రామ బవ్మాపదారవిందనుల నారాధింతు న| శాంతము౯. 

ము, మఖముంగాచి, విరాధముఖ్యరిపుల౯ మర్దించి, సుగీవుని౯ 

సఖుగా నేల్హి దశాస్యు ద్రుంచి, యవనీజం గూడి సాకేతము౯ొ 
సుఖయెచేరి స్వ రాజ్యభోగములచే శోభిల్లు (శీరాథువుం 

డఖలాఘంబుల [దుంచి భక్తులకు సి త్యానందము౯ గూప్పుతక, 

బేహోగ్: ఆదితాళము. 

రామా మహీజావరా! పరం భామా ! సుగుణాకరా॥ .' 
రామా! |తిలోకాభీ రామా ! దనుజవి రామా ! వినుతను (తామా |! 
దశరథ॥ రా! సంగరళూరా ! వి వాంగతురంగ ! భునాంగ ! కలువ 

విభంగ 1 జనకీజ॥ రా॥ ఖండేందుమాళి కోదండవిఖండన ! పండిత 
నుత ! మోవగుండపురరఘు! రా॥ వారణ 'హఖనివారణ! (తిలోక 

కారణ 1 తాళ్ళూరినారాయణార్చిత॥ రా 

మలయమారుతము: ఆటతాళీము, 

'త్రుగురవభో చిదఖండరూపభో॥ (శ్రుగు! బాగుగ. నీపాదడభజన 
మునే భవసాగరముదాట-గా గల్ల ధన్యుడ॥ (శ్రాగు! చముర్యగమున 



క శ్రీమోతేగుండరామాయ ఖు ము-వారి కథః 

సత్యరూపమున। మోత్షగుండమందు-సావ్నీగ నెలకొన్న! యక్షుయ తేజ 
నారాయణశర్శన్భా ల్ల శీత ! పూర్ణవి లాస ! వేంకటళివ! UL 

అదితాళము. (రవికులతిలక-వ'ె) 

నను దయగనవే పరమేన్టి రాణి! నను! నను. కొనవే ఘన 
పావసివే! నను దయ॥ ఆపదల మాపగన్ _ బాపనుల్ పావగగ్ నీ 
పాటివారలు రూవీంపగా లేరు నీపదయుగళము [పాపగు! నను! 
భొవంబున౯ సేవించెదన్ _ నావాక్కు-న౯ నీవెప్పుడు౯- ఠీవిగ నిలిచి 

శుభావహ మగు నటు, గావింపు జగ త్పావని॥! నను దయ॥ మోశథ 
గుండమ ) దనయము నీవు రంజిల్లి_యిీథ్షీతి నారాయణకవి నేలెడుతల్లీ 
యశ్షుయక టాకుమున౯ దీశతమిోజ వీకీంపుచు॥ నను। 

శంకరాభరణము: యాపకతాళేము. 

త్రయుమాకుమారా ! పాహ్మిన్రీ డాయరా దా!యఘాళి 
దో)య బాలి! శత్రు! పాయక నీ పదాజ్ఞములు సదా గొలుతు॥శీ)ు। 
కాయెంద్రియపరిహోరా ! కాయజారిసుకువూరా ! తోయజాతభన 
వందిత! (శేయము లిడరాదా ! శ్రీయుత నారాయణ కవిరాయ 
వినుత ! మోవగుండనాయక | నిర్విఘ్నుంబుగ నాయఖీష్ట మున 
గూర్పుము॥ (శ్రీయుమౌా॥ 

ఆ. వె. (పస్తుతమున నాకు వాసార్హ్భమై యొప్పు 
మోతగుండనామపురమునందు 

భవ్య రాఘవోత్సవమును విళంబి వ 
త్పరమునందు. దనర్నువై తమందు. 

వ. యధావిధిగ నాచరింప సమకట్టి (పవాళ రజిత నీల స్ఫటిక 
తేషోరాజితంబగు నొక్క దిన్యమందిరంబున అష్టదళవి రాజిత భద) 
పీఠంబుపంట భరత శతుభ్ను లత్మణ సీతాసమేతంబుగ, గోటిసూర్య 
(ఫ్రభాభాసమానుండంబ వేంచేసియున్న (శీరామచంద్రచువ ప్రభు 

\ 



సాల శాం దము * త్ర 

కొలున్ర “సీయం గోరి సెర్వేగద్రియవ్యా పారంబుతో. గలియకుండ 

మనంబును మారుతముతో జతపటిచి పంపంగ నవి శె జేకీభవించి, 
పెద్ద మార్షంబులు శెండీంటిని విడిచి నజీమి సన్న బొటను జని 

తన్ఫృందిరంబునకు: గల ద్వారపాలకుల న్మాశంలుంచి "మొదటి వానికి 

నాటునూజులు, రెండవవానికి నొటు'నేలు, మూండవవానికి నాటువేలు 

సొలవనానికి నాబువేలు, నైదవవాని కొక వేయి యాఆవవనాని కొక్క 

వేయి, కడపటివాని కొక్క-వేయిగ_నీ సకారము లంచ మిచ్చి వచ్చుచు 

బోన్రచుండుటకు నిరాతంకముగా స్వత త్ర 'మీర్పటునుకొని చేరి యర్హృష్రి 

పాద్యస్నానంబులు గంగాదినదీజ అంబుబుగ మట్కంములంబులు పుూజా 

(దవ్యంబుగా, సూర్య చంద్రు లే సాోరతులుగ, విజానందం బే నై పెద్యంబుగ 

భావించి యాత్రా రాముని నీవి) నుచు ద్ద మతే నున్న సమయంబున 

ఉ. తంబుర. గాలిగ జ్లైలును దొళెమృదంగ ముఖా దిభన్యనా 

దంబులు పొల్పుమోట హారిదానచయు బగు బెంచి నృ త్రగీ 

తంబుల రామమూర్తివగితంబును వొడుచు నుత్పనంబు సాం 

తేంబగు సంతదాణళ భజనంబు లోనర్చిరి సతసంబునకా 

న, ఇట్ట సత్మా-లగీవంబు సర్వజన నేత (శో (త నూానసొనండ 

కరంబుగనున్న కాలంబున, 

౨. (శ్రీరమణీయ వేమూరిసదన్వయ ,సీరాఎబునిధిపూర్మశీతకరు కు, 
మవాసీయసత్స ఫభొామంవలరంజిత సంగీతవి ద్యాప శార దుండు, 

'చేవ మహీజబేవ దేశిక సజ్జ నానులమెడ సద్భ క్షి నిలుపువాంకు, 
పాపార్యవర్యుండు పరగ శేషాంటిక రుం కుగన్నట్టి నియ్య:పు గొడుకు, 

గ సుబ్బ యామ్యనికు +రిమి. సోదిగుంసు, 

నలరు నరసింవాఖి రకు సగజాందస 

గీవ్షశగుభరామనా ముక చింతేనుంగు, 

యజ్ఞ సొ రాయణుండు సత్యే వతు, 



తీ శ్రీ మోతీగుండ రామాయణము. హారిక భీ 

వ, ఉత్సవారంభదినససాయంతనంబునం బూజాసమయంబునకు 

వచ్చి యందు వేంచేసియున్న సాకారరాముమూర్షిని వత్నీంచి, 

ఏకతాళేము: దిలలగావాః 

కలిగ నాకు క్రీరాఘనునిగొలువ॥గలి॥ ఘుల్లుఘుల్లున జిగు గ స్లలుం 

మెజయ | నలీనాక్షునికడ నాట్యము జేయ! గలి॥ తాళ మృదంగ ఫ్ చేలు 

తంబుఆలు! బాళిని మోయ భజనంజేయ॥! గలి॥ భూమిజయుతుండె పొద 

లెడురాముని | వేమరుగన్నుల ఏవ్షీంపంగను॥గలి॥ అక్షరుడంల న్యా, రా 

యణు నేలెడు ! మోశచగుండపటతి (మోల నిలువ॥౫లి7॥ 

వ, ఇ ట్లత్యానందంబు నొందుచు హరిదాసబ్బందంబులం గలిసి 

భజన మొనర్చి యవభృథానంతరము మదంతికంబున నిలిచి నమ 

భిెవంబున, 

న శ్రీవత్ససంజ్ఞ రాజతనో త్రభవ్ర(డ వా ర్వేలకులాంబుధి దిషజవిభుడన్ర్ర 
తాళ్లూరికృష్ణ పథాని జ్ఞానాంబ యం డాదరంబున గన్న యాత్సజుడన్ర్రు 
ఘనమైలవరపు వేంకటశివాచార్య కృపాలబ్ధవిజ్ఞాస భాసితుండవు) 
మూ _ర్మితయాతీతముఖ్య సచ్చిత్సుఖ మయవస్తుతత్వవివుర్శ కుడవ్రు; 

గ శేవలాఖండ మోక్షలఖ్ష్మీయుతు డన్చు 
భక్తి (శీరామచందోత్సవ[వతుండన్ద; 

సరసపదపద్యనిరా శస _క్షమతివి 

హాతదురితకర్శ నారాయణాఖ్యశర్శ. 

అని సంబోధన చేసి యిట్లని యె; 

క, -రామాయణంబు హారికట 

గొ మారు రచించింలటుంకు కారుణ్య మునళా; 

జేవుమున నే, బథించెద్య 

భూమిని నాకొదన్రు భుక్తి ముక్కులు “కెనున్, 



చాల కాండము, & 

వ. ఈవువకోకకారంబు.6 గట్టుకొం డని ప్రార్థించిన సమ్ములించి 

వారిని సమ ర్యాదముగాః ఒంపి పీమ్మట నొక్కి-నాశు నామనంబున, 

స్ప ఛందోవిచారంబు సలుపగ్నానెతిని; వ్యాక రణంబు నేర్వంగలేదు; 

కావ్యంబులనుమాట “లలో నెటుంగన్చు నైఘంటికంబులనంగవినను; 

నవరసాలంకార నెపుణి లేదయ్యా; భరతశ్ళ స్ర్రంబు చొప్పరయ లేదు; 

రాగతాళములమార్షముగో చరముగాద్యస్వర విభేదంబులజాడలెజుగ 

గీ, నీమహాకావ్యరత్న మింశేవిధమున 
హరికథ నొనర్వు శ్రి లే దనక నేను 

సమ్మతించిత్కి నిది యెట్లు చక్క-పడునో! ' 

యొండు శరణంబులేదు రాముండు దక్క, 

వం అని యాజించి రాముని _ార్థించి యాశర్యాతి నిదించుసమ 

యంబున నాపాలి (ప్రత్యకుదైవం బగు (తీరానమమూ ర్తి మదీయకార 
కాబార్యు లగు వేంకటళశి వార్య వర్య రూ పంబున స్వప్నంబునం గనంబడి 

దయాూారసం బాలుక యుట్లుని యె: 

తే, గీ. వత్స! వాల్రీ గ్రకీముఖమునివరులు, నితర 

నరులు, మును సంస్కృ తాది నానానధస్వ 

భామలను శ క్తికొౌలదిని భ_క్లిచేత 

నెన్ని రీతులనో రచియింప లేబె! 

క, అందఆజలో నీ వొకండవు, 

సంబేహూము నీ కిం “కేల! సద్దురుకరుణా 

నందంబున రామాయణ 

ముం దగ హరికథ రచింపు ముదము దలిర్పక, 

ఉ. చెక్కపుహేమ మెవ్వ నెటు సొమ్ములు సేసిన వన్నెవచ్చి న 
క్కువ రామమూరర్తికథ నెవ్వరు 'సెప్పీన నొప్పిదంబగుళ్యా 



8 శ్రుమోమేగుండ రామాయణముఎనారిక థ
ః 

జక్క-ంగం దత్యథారచన సాంగముగా నెజవేర్చి భ క్లితో 

గక్కు-న మోత్షుగుండపుర రామున కరణ సీయు ఫ్పుతకా! 

వ, దీనికి మోష్షగుండ రామాయణమును నామం బొసంగుము, 

నీకు మేలయ్యడ మని సెల విచ్చి నారు కను మొజంగిన. నేను మేలు 

కాంచి [శీమ బ్వేమూరి యజ్ఞ నా రాయణాఖ్యవారిదా స) త సవాంబున 

కనుగుణంబుగ సద్దరుకటాత్షుంబు గలిగాగథఛా! యింక లోపం బేమి 

యని యానండించి యి ట్లనుకొంటి; 

ఉ. ఈయవనిం గవిశ్వరు లనేకులు నేర్చరు లుండియుండ రా 

మాయణముక్ రచింప నను మన్ననం బేఏరణచేసె యజ్ఞనా 

రాయణపాటి మిత్రులు భరంగలేే ! ంఖక నాదుభాగ్య మెం 

తో యధికం బటంచు ధృతితోం దలపోసి యనంతరంబునక. 

వ, ఒకా శుభ్గదినంబున నుపక మించి యిష్ట దేవతా సద్దురు 

సత్క-వీశ్వరులC బా రించి, — 

స.స్ట్యంతములు: అటతా ళము (కలియశకర్నుడ) 

1. రామునకు జితభృగు- రామునకు జగదభి -ధామునకు దానవ ని | 

రామునకు మోత్సగుండ | రా॥ 

లి దీరునకు నిగమసం-చారునకు రణరంగ | ఈూరునకు శరధి గం | 

భీరునకు మోతుగుండ ॥గా॥ 

ఏ, ఖండథగిమాాళి ఘనో_ద్దండ కోడండ వర | ఖండీక్ళత ఇ నలు 

బలా | ఖండునకు మోతు గుండ | రా! 

కీ. దివ్యునకు సుజన సం | భావ్యునకు మరుత్సుత._పేన్రర్ణనకు మౌని 

మం | తవ్యునకు మోత్సగుండ ॥రా| 

ర్, (ప్రీతునకు భువన వి | ఖ్యాతునకు రనివంశ | జూతృనకు సీతా స | 
మేతునకు మోత్నగుండ ॥రా॥ 



బాల శాంభముః క! 

, నారాయణ రు హ్యూద్వి 1 హోరునకు ననంతాన | తొరునకు భక 

మం | దారునకు మోయ గుండ | రా 

న, సక్పికేంయుగా సక్పుకొలంది సీయంబూనిన (ప్రై మోక్ష 

ఎండ రావూయణసారికథా విధానం బై అనిన్మ -- 

శీ) మక్మె-లాసావల 
రా 

ఫామాంబుననున్న నంద ధరునిం గని గ్ర 

దా్యామాగ్లశ గరిణి యుగ 

"హ్రైామవతిరమణి (మొక్కి యడ (బియమునకం 

క మం [త్రములలో;; ను తను 

మంతం బన నెన్షి* దాని మహీమంబును ద 

న ౧ దైవమును ద 

నంతా )నుస్టాసవిధము నుమతం చెటువ బే. 

వ, అబి మస పిస moe EN క. 1౧ చిన నానోంద భర తాంత్ర 

'ణుుతవయి “గా wii st won స్యనులకు నినో చరంబగుగూఖవివా 

ము నన్న డి గగన సీ మందలి. సురే నన్షానినం చెద వినుము, 

శివునిగీ గనముంపీక తొశేముం 

రాన మంగ తము, గొట్టు రె హై సుం (గ యఘు! భూమిలోన లేడు దాని, 

'లుమం[గము | నుంచిధఘుం[ తేషు] సిగను 'లెంచుమం[ తము, మించి 

ఎశొగ్టీని గొ టం నుమ తము! గ 9|| సినెమా తము! మేను ల సత్వ 

తము! (పత్నిగా) un” i | వగ గు మంగను Ren)! దీక్షనుం త్ర 

కు దన్యమంతిహు | మం "చును దముంతు నేంయ్సు ముఖ్యమంధ్రే 

, నొమ పరమనము (ము, యిది వరమును: త ము, ధగను నారాయణ 

నోబ్దస్సురినిమ (ము ‘ml 

రమణి ! విను మిది 1. రావు ధాయరా*ను 

యనుచు (బవశ్చదివిబుధుటు మనముటంను 



శ శ్రీ మోమేగుండరా మాయణము-వారిక థం 

గది రమించుదు నుండిన కారణమున 

రాము డను వేరు వచ్చెం బరాత్సరునకు. 

న, కాబట్టి యమ్మాంత్రరాజంబు నీ వనుస్థి.పందగినదిం దీసి య 

నుస )ధానంబున 6 బున రావృ త్తిరహితశాశ్వ్టత[బహ్మానందపదవి నను 

భవింపన ము నట్టి రాముమూా ర్రికిని నాకును శేదంబులేదు సుమూ యని 

యమ్మ త్రం బుప దేశించిన నానందించి, 'యోపరమేశ్యరా ! రాముండు 

పక మాత్సుండ యినను మాయతోంయంగలసి యవతారంబు లె త్తినట్టు 

ఫు రాణవచనంబుగలదు. అందువలన నతని కేమి వ యోజనంబు సెల 

విమ్ము మహాత్మా! యని వేడిన నానందించి శంకరుం డిట్లనియె: 

క్, పకృతి విలక్షణుండగు నా 

తకు సృష్ట్యాదులు వికల్పితంబులు "లేవూ |! 

మొకటిని నంటక యాతడు 

సకలంబును జేయుచుండు సర్వాధికుండై. 

వ. ఇట్లు గావున జగత్సృష్టి స్థితి లయ కారణక రయైనపరమాళ్ళ 

ుష్టనిగవా శిష్టపరిపాలనంబుకొ ఆకును ధర్భసంస్థాపనంబుకొజుకు ను 

బతియుగమునందు మాయాసహితుం డె యనంతావతారంబు పెతు 

చుండు, అందొక్క-టియగు రామావ తార చరి(తములోక[తయ పవిత్రం 

(శో తానందకరంబయి యలరారునది బెలిపెద సావథానచి త్తవగుము, 

పల్లవి. తోవార, రామరామయనవే! థ్రీ రామాయణకథవి నే! 

రామారఘుకుల రామా! సీతారానూ ! రామా! యనే | రామూ 
మణిరో రమ్యంబగు శీరామాయణకభ విన'వే॥ రామా ॥ 

వ. ఓపార్వతీ ! ఈపపంచంబున నా ర్యావర్తంబునం గోసల 
చేశంబున మాంథాతృ సగర దిలీపేకా్టకువులు మొదలగు సూర్య నుక 
రాజులకు ముఖ్య పట్టణమయి యయోధ్యయను నొక్క-నగరంబువెలయు, 
అది నవరత్న స్థాపితమ యిన దివ్యభవనంబులచేతను, ,విశాలముల న 



శజలశాండేను: ల్ల 

రాజవీభులచేతను, రమ్యుంబులగు నిపణిమార్లంబుల నేతను, నగాధము 

లగునగ డలచేతనుు మోద్మపదంబులగు శశికాంత వేకు ల'చేతను, బచ్చల 

తోరణముల చేతను, ముత్యాల ముగ్ధులచేశను, దనరారి వర్దాశమా 
చార నియతులయిన చాతుర్య్వి రకముల వారికి నినన తోరా సస్టంటంు 

యలకావురంబుకన్న మిన్నయె నన్నెళగన్న ంరున్నుగరంటుర, 

తోవార, దశరథ. డనునొక ధర:శనాథఘు (స తేరణెవంే సంభివుంయ | దక 

దిశలందును విళశదంబుగం దన యశము సిడంగా నిగణు॥ రామా॥ 

వ, మున్నూటయుంబదిమంది భార్యలలో ముఖ్యుణంటన గసల్య 

శక సుమి లను ముగ్గురు భార్యలలో గూడి సము స్రసుఖు ఖు అనుభ 

వించుచు. బెప్పకాలంబు రాజ్యంబు అయుయండి తనకు. స: తొానాబు 
చేని కొఆఅంతచేం జుతించి సుముంతుందులోనగు ననమంగశు ఫు (తులను 

రావించి సభచేయించి వసీస్టాదిమునులను బభిగివించి పుూూఃణ చి ముకుభిత 
హాస్తుండయి దశేరణుం డిట్టుని యె: 

దళ-గీ గన: ఆదితొళ్ ము. 

మునులారా ! నా మొుటి వినీ | యోససటోీపాటాీ ప్రీంాతులా ౪! 

ఫారుణి బుతులు తీరిక నాకు నే తీపనం నేరక. తీకునో నూరి 
వరులారా॥ సంతతిబేకను సద్దశిలేదంట మెంతేనినంతే వ చించు 
సీవింతుబుధు లారా॥ మోశగుండ గమలాన్వుని కృ పానటాతిము 
గలుగు నె యషయముగ॥ బుభులాళా॥ 

న, “అస్ప త్రస్య గతిర్నా స” నుణ తీసి వారికి గతులు జీవని 
గురతిస్ఫృుతులు వలుకుచున్న వి. “బిక్కు కాలంబ ముం: సొోక్కంతనాయు ) 
యిక టను కాంట సంళతొపంబుగ గు స గన. 

'సంద్ధి: తోజాగ, 

అని యలటు దశరథుండాడిన పలుకులు | వినిరి మునులు నా 
వనమున | దనరంగ సూతుయ చాను విన్న దం తెయను చలిప ఇగ 
మున ॥ రోమో॥ 



క్ష శ్రుమోతుగు ండరామాయణ మువ2సారిక థః 

నూతు- కీర్తన కమాచ్స్ ఆదిః 

విను ధరణీనాయకా, వినుధర, సురుచిరతనుజిత సుమసాయక 

విను! ధర॥ సంతతి లేదని చితయేల మో | ముంతనమున మనవి చి 

లికి! విను ధరణీ॥ ఎలమిం బుత్రకా మేన్టి జేసినను! వెలయగ ౭ దనయులు 

గలుగుదు రిల విను! ధర! అవని మోవ్షగుం డాధిపు కృపచే ! వివిధ 

సుఖంబుల | వీలోగలన్రు విను! ధర॥ 

వ. ఓ దశరథమపహారాజూ ! పూర్వంబున ఆంగమహీా పొలుం 

డగు రోవముపాదుండను రాజు తన రాజ్యంబున ననావృష్టి దోవుంబుపా? 

ప్రించి జనమోభము గలిగిన నది నివాకించుటకయి ప్రాజ్ఞుల వలన వర 

కరోమౌాాది [కియలు చేయించి యు వానలు లేకున్న జంతించు చుండ లగా 

నప్పుడు కొందటు పెద్దలు ఏభాండకుని తనయుడు బుశ్యశృంగుడను 

సతండు జన్మించినది మొదలు తపస్పంపన్నుడయి యున్న వాం డమ్మహా 

సీయుండున్న దేశంబున దుర్శికుభయంబులు దొలయుగాన నతని సిందు 

రప్పింపు డని పలుశగ విని రోవుపాదుండు చాతుర్వనిపుణలగు గణి కాం 

నల బిలివించి యముని తహోనిఘ్నుంబు సలిపి తోడి తెండని పంచిన 

మంచి చని, 

శూపకము, రామల్ నలుగు=వ లె”. 

వారల్ చనిరి మోదమున | నొ యారముమోరకొ॥ వారల్ ॥ 

సారకు బుశ్యశృంగు౯ దీరుక వలవీుంపగం గోరి తదాశ )మవసికిని 

'జేర౯॥ వారల్॥ మాటల్ చెజకు రసము వలె౯ . మాధుర్యము 

గార౯ | మాటికి సమ్యాటలతోం బాటలు వాడుచు గను గీటులం 

దగ చిజునగవుల తోడళ౯॥ వారల్॥ మనకా మజవీంచి ధరా జూసి 

పురము. జేర్చ౯ | బూని సదా మోవపుర (శ్రీనాథుని పదములు | 

భఛాష్టనిఎ చెడు మునివర్యుని గాన౯॥ వారల్॥ 

సీ, విరహిణీమృగముల వేటాడగమకించి మరు కు వె చినపువ్బ $శరము లన గ! 
గడు వేడ్క-తోం బాల+కడలిని జన్నించి జగతికి వమ్మ న+ న్చరలనం గ 
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బాల శాంటీమయు Hu 

థారాధర నీనిర్ణతంబు_లై 'దెసలకు బటి తెంచుకోగ్టాబు మెజుపు అనంగ 

శృంగారర సములం జేరి క్రీడింపంగ గ డగివచ్చెడు రాజక న్యలనగ) 

గీ. నించుకినను మది సంశయించ కోసుకు 
మించుబోణులు నమిగులం గా మించి నంత 

సించి మునియా[ శమము. బ్ర)'వే నించి యళోని 

గాంచి వలపీంచిఫొని లోన నొంది రంత, 

ఉ. వీనుల విందు. గొల్బందగు ఏల మాటుచు సాట్యయు క్షీ నె 

గానము సేయుచుకొ మణీయుం. గాంతేలు సుంతయు భీలి'లేక య 
స్మూనిని దాకుచుకొ గడలగి మాటలు సీటు ఊచలంగ ంల్ము చుక" 
బూని విచితమాగముల మాూహిముంబీయగల గాచి రాతసిళొ, ET ఎ 

వ ఇట్లు గొన్ని దినంబు లతని న్నాశంలుంచి తము స్వాఖాపిక 
చేష్టల గసపజచుచుండిన నతండు పూర్ణ సమౌాథిని జాసిచి, 

wr. . a తోనార. కన్నులు పిచ య నిండే  టిదములం గకయునుు 

వారలం గాంచి | ఎన్నడు జూడసి లూ నరదూపము 'జేదుటివో 

యని యెంచి !రామ॥ 

ను (స్రీ పురుష భీదాఖీదంబు "తెలు గని యతంకు 'వ'ొరలం దస 
వంటి బునులనుగా భావించి ంటుట్టనియె, 

బుశ్య, కీ ర్తన్స ఏక శాశస్సు 1నలీపని.వలె: 

(పవుదమెనురగ మిము6 జూవగలిగను | తమ యాన మము 
"అంత దస్ట్వ్రుండు 'దెట్సుంచంత సముచిత సముభావణ ములాడల ౫ ఆరు! 

[() (పమ॥ నూోకునొ కొ్మైంను మశితలనుగము |! మూరు రొముస్తన రెం ఖ॥ 
(మెలెన ఈ *మస్ఞ్రుం | మూసి, బదములాని యు టీ? వ సరు టు ol 
మోారెన్నడిటకు రారదినరకు సాళకు మూక గుం డస "ర అత్కెల్చన 
తోడు | జీరిన కోరణను జప్పుగం దగును! (మద ము॥ క | 
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i శ్రీమో తీగుండ ₹౮మాయణమ. -సారిక థం 

ఊఉ అక్షయమైన తళ్కులవహాహా దెసల౯ వెలిగించుచున్న రు 

(దాతలు కంళమందు వెలయ ధరింటుంచితి రాళ్యులార!యదొ 

వృక్షము లెచ్చటక్ గలవివెట్టు లభించెను మీకు. చెల్ప్స నే 

నాఠుణ మేడి తెచ్చు కొనిహారముగూర్చి ధరింతు. గుతుకకాం 

క, పరిమళము గల్లు భస్మము 

భరియించితి రంగములనుదగ నిడి గనుల£్ 

వొరికినదో 1 చేసినదో ! 

కరెము గురుతు. దెలుపరయ్యకవివరులా రా! 

గి హంస దండంబు 'లచ్చటనలవడెః నివి 

చేతముట్టిన నాదంబు.చేయుచుండు? 

నిట్టి చ్మితాసనంబు లేతట్టుకలవొ 

సూవనంబున దొరకవు మానులార! 

వ ఇట్లు వారియందు బద్భానురాగుండై తపస్సమా (ఢి జాలీంచి 

వారింగలసి యిచ్చావిహారంబుగాం జరించుచు గాలంబు బుచ్చుచుండ 

నొక్క-నాండు వారాంగన లీట్లనిరి: 

కృ మా యునికిపట్టు 5X 

బోయెదమో మౌొనివర్య !పోందుగ నన్నా 

భ్భాయె నిటువచ్చి ంటుయకంయ సెల 

పీయును మాకన్న నాతండింతుల కనియెన్. 

ము స్వీ కీర్తన; ఏకతాళేను, వాంసథ్యని, రవికులవ లె, 

వీడువగ దగునా మహనీయులారా | తగునా | వగల దో 
యగ మే లగునా॥ విడువ! ఈడుగళా | జోడుగళా | దోడుగళా | 

గూడియు౯ | వేడుకతోడుత విహరించీయు విడ నాడగదంలంచుట 
సొడీయె! విడువ దగునా॥. నే వచ్చెద౯। మోావెంబడిక౯్ | వేవేఆంగక | | 
భాదింపకళ | 'చావనులార ! కృ పావహులైకొని | పోవుడునమ్మితిం. | 

న ఎ లల. కా క ౮ _ 
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గావున॥ వీషవగ వగునా॥ ఒంటిళా | ఈ వనమున చే నుంటి | మిము 
వేడుకోగా గంటిళ౯ా | గలన్సి మైలసి ౧లం దుంటిళా | ఇక ననువిడువగ* 
దగునా॥ మోక్షగుండ విభలదలచుచు మి యా|శ్లేముముల్ | ఏథింగలద 
మా కిచ్చవొడమె నివమేలు ! ఈథీతి మి. =మ్మెడ బాయల, ఈక్షణమున 
రానీయుకు! విడువంగ దగునా। 

వ. అని యిట్లు వెంబడించిన వారకాంతలు దమ యిష్టార్థంబు 

సీద్ధించెనని సంతసించుచు నొ ఘనుని యుగ బేశంబునకుం చేరిరి 
రంత నాబేళశంబున వర్ష ౦బు గురిఫి కాలంబు సుభిక్షం బయ్యెను, రాజు తన 
నుతయగు శాంతను 'బుళ్యళృంగునకిచ్చి పెండి చేసిన నతండు గృవాస్గుం 

డంట యా రాజునింట భార్యాయు క్ర కంబుగనున్న వాండమ్మునిని దోడి 
తెచ్చి నుందశ్వ మేధ యాగంబు చేసి పిమ్ముట. బ్యుత కా మేన్ట్ చేసిన సుకు 

మాకులయిన నలుగురు కుమారులను బడిదవు. నిశ్చయమ్ము సన 
త్కు-మాకునివలన నీ వా ర మును నే వినియున్న వాయడం గానం జెప్పీతి 

నాపకార మవూచరింపుడు, 

తోహార, అని సూతుడు తెల్సిన దశరథు ండతి పహూర్హాంబు 

ధిలోం బొదలి చనియె తోముఫాదుని నగరమునకు మునిని. విలు 
శుటకు( గథలి॥ కా| శాంతతోడ బుఘ్యశృంగుని చా సాశేతమువకుం 

డెచ్చెగా, సంతానమునకు, జన్నము జేయించంగందగ విశుతిభమొున శ్పె£౯॥ 
రా|| అతని సమ్మతిని, నశమేధమున కుడు [ప్రయత్నము చేసె 

ఇతి వేగ వసిస్థాది, మునుల. జ_-య్యన బుతిషక్కు-లః జేసె౯॥ రామ॥ 

కీర్తనం జంధుట్సి రూపకము. 

అశ్వమేథ మఖఫిముసషేని నవనిపాలుండు శాశతముగం. గీ ర్తి 
వెలయ సత్యశీలుండు! అశ్వ॥ గురులు వసిషాధినాని వరులు జెలుర్షిన। 
సరళ జేద మంర్యత్రములను ఇవివి 'వేల్షగ। నశ్వ॥ స్పష్టముగ సర్వజనులు 
దుష్ట్రినొందల i నిష్టమయినభోజనంబు లిచ్చిపొందగ ॥ నశ్య॥ కోరినట్లు 
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భనచయంబు గోట్లకొలడిని[భారుణే సురాదులకును దానమొసగు చు॥ 

అశ్వ! ఈనవీళలి నారాయణ కవిరక్షకుండగు మోయ, గుండ దేనని 

కటా తమొందుచు! నళ్వ। 

సంధితో హర, ఇటుజన్నముస్తే యించి పృుతకా, మేన్టీయొనర్నిం 

పగను దిటముగ యాగవా, విస్పులుపొందిన, చేవతలందజుద గను॥ రా 

వ. సత్యలోకంబున కరిగి (బవ్మాకుం (బణమిట్లి తండి ! మా 

రిచ్చిన వరగర్వవశమున రావణాసురుండు విజృంభించి సాధువులకు బాధ 

జేయు చున్న వాడు. వాని ఢాకకు లోకంబులు తేకున చెడి చీశాకుపడి 

యున్నవి. కావున నతని పొంగడంగు తెజంగణింగింపచే ! యని వేడిన 

దర్భ ఇంబున, 

సంధితోహార: వనజభనవుడు చ్చే వతలను దోడ్కొొ-ని, _వైళుంళను 

నకుం జేరి యనువ్రుగనారాయణమూారి కి వందనములొసంగి మదిగోరి॥ రా 

కీ రన: ఆదితాళేమ్సు) (వారిచరణాస్మరణా) వె. 

పరమపురువహారి | పాహిజనార్షన!సరసిజలోచన | సురవిను తొ॥ 

రణార్భులమము, జల్ల నిమూపుల, నరసిబోోవవే | వాతదురితా॥ పరము! 

నీ వఖలమునకు నేతను దాతవ్రు నీ వెజుంగనివి లేవ చూడు! జీవ 

మునుల బాధించుచు రావణు డీవిశ్పమును జంబుంచినాడు॥ పరను॥ దుర 
మున ,నాతని ॥ దునిమి మా బాధలు సరగున బాపుము శశివదనా!ధరను 

సారాయణడాసవినుత! కరి వరద! మోతశత్నగుండ పురసదనా ॥పరవు॥ 

వం శ్రీమదఖలాండకోటి (దైహ్లాండ నాయకా! వమవోను భావా! 

ష్ వసు బహ కుమారు 6 డగురావణ[బహా ం లంకలోనివసీం చి లోకకం 

టకులగు పెక్కండు రక్క-సులం గూర్చుకాని భీకరంబుగ లోకంబులం 
బీడించుచున్నా (డు. . దేవతలు తనయునికి పట్టుల నిలుచుటకువెరవు లేదు, 
కాబట్టి ప్కుతులకొలుక యశ్వ మేధయాగంబోనర్చి శుచిమైయున్న 



“" శాలకాందయ,' 15 

రథుని భార్యలయిన కౌసల్య చక సుమ్మితలయందు మిరు 

లుగు భూపంబుల నవతరించి దశ కంఠునిరాపుమావిమమ్మురశీంపవే! 

'సంధితోహర:లఅని వేడిన (బహ దుల పలుకులు, వినివారిదయతో 
యెకా, జను డింక మో యిష్టానుసార ముగ, సలి పెద చేననియనియె౯॥ 

| అంతట సురలకు నజుడుతెలిపె మొ, యంశేంబుల వానరుల, 

$విరాఆం గల్చించి తోడుపడు, డెంతయు (దుంతు నసురుల॥ రామ! 

'నంధి, వ. అని నిరించియెంచి వివరించిన మంచిదని దేవతలు 
స్థానంబులకుం జని తమతమయంశంబుల డెబ్బ దిరెండు వేల్పవనచరుల 

ంచిరి, వార లతిబలశె ర్య థ్రర్య సాహాసంబులు మెజయ గొంద 

ద నందనుండగు వాలిని, గొందటు సూర్యతనయుండగు సు గీవుని, 

ుదటు వాయుసుతుండగువానుమంతుని, గొందజువహ్న రంశ సంభన్రం 

) నీలుని నిట్లాక్క-కక- మునగాండతోోం గొంతకొంత బలగము 

కొలుచుచు దుర్హమంబులగు విపీనమార్లంబుల సంచరించు చుండిఠి) 

-_డ నయోధ్యయందు, 

కీ రన; అటతాకము, 

ఒక దివ్యపురువు డుదంలుంచె నంత. | (బకటహోగేమాగ్నిలో పల 

డి వింత॥యుక॥ హారిసీలవిలాంగుం డరుణ తేజుండు, నరుణాంబరుండు 

గసవి[కముండు॥ నొక॥ పాయసపాత్యను చాణితలమున6 చబాయక 

చి పరమహార్ష మున! నొక॥ గురుతరముగ మోక్ష, శీంహారిని, స్థిర 

తో నుతి శ శయుచు ధృతిని | నొక॥ 

ఆ. వె. తనను జూచియద్భుతం బందుచును లేచి 

వినుతుండైన విభోనివెలయ( గాంచి 

భూమినాథ యజ్ఞ పురువుండ సుతుల నీ 

యంగ వచ్చితిని (వయంబుమోాఅ, 
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తో, అనువ్రగ నీఫర మాన్నమ్మ్గును నీ యంగనలకు. బంచిమ్ము 

ఇనకులనర ! సీ-యిస్ట్రార్థంబును, దిశను బొంచెదవు సుమ్ము hen] 

వ, అనియిట్లు యజ్ఞ పురుషుండు పాయసమహీవాంబుసిప్బి తత్వా 

(తను దశరభ్గున కిచ్చి యదృశ్యుండయిన ధరణీవిభు  డక్క-లశంబులోన్ని 

పరవనాన్నృంబును గాసల్యకు సగము, ఎనెకకు సగము నిచ్చిన వాటేద్దజుం 

దమ యంకంబుళో సగము సుమ్మితకు నిచ్చిన నంతట చారదిపుచ్చుకొనిరి, 

శీమ తట భూవిభుండు బుశ్యశృంగా దిబుత్విక్కు-లస్వ దేశంబులకు ప్ొ 

లిపి తాను గాంతౌయుతంబుగ స్వకీయ సౌధంబు జేరి సుఖలీల నుండి. 

అప్పాయసమహిను వలన గౌసల్యాదికాంతలు గర్భవతుల యురి; అంత, 

డు నన్నురుచించె నెన్న డలువుందము_లెత గా మోముదమ్ములు౯ 

_ గన్నులు. దెల్లవారెం భాసయకా నలుపెశ్యా-ను జూచుకంబులుళ్ళా 

అన్న మసవ్యా మయ్య బహుళాభరణాంబర ఫ జే భారను 

య్యె; న్నెల లంత కంతకును హెచ్చయ గాంతల కబ్బురంబుగ ౯, 

వ. ఇట్లు (గమక్రమంబున పండెండు నెలలు నిండీన్మ 

(వ్ర రామాది పుత్రజనవము. 

కీరకానం కనూనుు రూప్రకమో, 

పు త్రోదయమాయెనప్పుడు, మి(త్రుకు ల ప వితుండగు, థాశ్రీ 

పతి-చిత ముంద ॥బు॥ చెత శుద్ధ నవమి పగలు సామ్య వాసరాదితి 

న థుత్ర కటకలగ్నయుత పవ్మిత్రంబగు వేళను శుశథ గా త్రియైన 
కాసల్యకు ॥బు॥ (పాకటముగం బుమ్యతార( బదిరెండవ లగ్నమందు 
గేకయరాజ పుత్రియెన (శ్రశరకుశ జిత మంగళ కోకకు నా 
ైకకు నొక ॥ పు ॥ ప్యాతంబగు కటకంబున, ఫణి తౌరను (గ్రహాములు 

సలి, మైతిమెలంగంగను శత పతాాయత నేతకు శుభ గ్యాత్రకు సు 
మిత్రకు బహు॥ పుతో)॥ గరశకుండయి తాళ్లూరి నారాయణ కని "నీలు 



భాల కారడము. ti 

చుండు, మోతుగుండనిలయ కృపా ఏశణమునం నా క్షణమున, నత 

యశుభ లతణులగు॥ పుతో)దయ! 

క తేసయులు గలిగీన దకరణుం 

డనుపను సంతోవపులకితాంగుం డగుచు 

దనర వసిమ్టుని బిలిపీం 

చిన నాతం డరుగు డెంచిచి త్తం బలరన్, 

నంధితోవార నామకరణ పు పు ణ్యాహా వాచనము లామునివర్యు! 

శానన్చి౯ _ రామ భరత లక్ష్మణ శతున్ను సునామములపు 'జేర్చ 

తీచ౯॥ రామ॥ 

వ ఇట్టు వసిన్గమవానికా స్వ స్తీినా చనమైన వీదప భార్య్యాత్రయ 
రిశుచతువ్ము-యుతంబుగా దశరథుని పీగంబులపంట నానీను: జీసి సభా 

సదుల సమతంబునం గాసల్యానుతునకు రాముండనియు, [౧కీయిళొడు 
కునకు భరతుండనియు, సుమితొ)సందనులకు లత్మణ శతు? ఘమ్నులని 

తు 'ేరులు పెట్టి రాజువలన బహుమతులు నవని చనియె. అంత సంక 

ల్పసిద్ధియెనందునకు భూాకాంతుండు సంతసించి కాంతలతో గూడి 

సుఖరేబుంబ. వీమ్ముట U రావు లయం భరత శత్రసుబు తల్లులనలన 

దాొదుల వలనను సాంకంబకుదు 'బాలసూర్యులన లె దినదిన (ప్రవర్ణనూను 

లయి చిన్న వయస్సునండే యాటలాడ నానరు, 

క గ నవక తొశను, (ఈక రి ంంబు బాయ). వలి, 

వొర లాటలాడి రీడు వారిం సూ నుళా కోరి. నీరి శోరుచుళ 
బాబుచుకొ సౌరువుబులుళొ సొరీకు న్నడళా, తాొరులు_ పొని 

సారలొట॥ నొవ్వళొా నవ్వళొ, జివ్వకుళా గవ్వషుచుగా. నవ్వోడిగనిన॥ | 

బున్రషల చెండుక . రున్రష దు 'చుండుళ ॥ వొరలిట॥ నాగి . మూగి, 

లోగకళ్నా వాగకళకా యోాగిరంబులున్ భాగుగం. దిసకన్ జేగమి 
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18 శ్రీమోకుగుండ రామాయణము.హరికధ, 

చనకన్॥ వారలాట! దీశ్షన్ ౧ గఠుక్కా దమ్ముల, తలంగకన్, వరాొత.పుర 

పతియత్షయ కరుణా వీక్షణ గలుగన్॥ వారలాట॥। 

వ. ఈలీల చాలకిడాలోల్సురె కాలంబు పుచ్చుచున్న సమ 

యంబజున, 

సంధితోహర: శక దాసి యొ క్కతె మంధర వేళాకోళంబని 

యెంచి, చేకొని చేతులం - జెడుదట్టుటయు, (శ్రీరాముడు గోపించి, క్ట 

దీసికొని కొశునంత నొక _ కాలు విరగ న _త్తరున్మి యన్హైమదిని జెర 

గొట్టుచు గొణగుచు నవతణ జ నెన త్తని! రా వు| 

క, ఈలీల బాలురాటల 

పాలయి క్రీడించు చుండ బికించి మహీ 

పాలుయడు వసిస్టమౌనిని 

'మేలుగ6 పిలిపించి పలికె మృదు నాకృణితిక 

దశ, కీర్తన దర్శ్భారు అటతాళీము ౬ (రమ్మన పిల -) వలె 

మొక్కా ద నార్య, మునికుల వర్యా, అక్క-ట బాలకులాటల 

మరిగిరి॥! మొ)క్కె-ద॥ చదువులు సాములు, చదివించిపీరల, ముదమున 

నీతి కో విదులను జేయవే॥ మొ) కెద! మోతగుండాధిపు సాతశ్నీగ 

బిడ్డల, నషీయ విద్యా దక్షుల జేయవే॥ మొ) కెద 

క, బాలురను బుద్ధికౌశల 

అ ది జభ కీలుర గావింపుడని వసిష్టునితో భూ 

పాలుండు వలు!గంయ విద్యా 

నొలకుం గొనిపోయి చెపెం చదువులు సొముల్, 

వ ఇట్లుదశరథుసి నియోగంబున రామలతుణ భరత శత్రు 

ఘ్నుల విద్యాశాలకు( గొనిపోయి వసిష్టముహోముని స్పల్బకాలంబున జే 

చావ విద్యాపారంగతులం జేసి తోడి తెచ్చి మొప్ప గించిన భూ పొలుండ 
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సంతసించి వారివలన నే యుషనయన౧బులు శీయింది వివాహాంబునకు 

యత్నింపుచున్న సమయంబున, 

సంధతోవా ర. దండకనుండల, భారుడగుచు మో, దంబున 

గాభేయింకు, కుండలిశయనుని . గొసయాశును (గక్కు-నను వచ్చే 

గీరుందు॥ గామ! 

కీభణాస? అట తాళము. 

రామ కృపాకోర ! రృసుకులెశీఖర ! స్వామి, నిళొ చరనంహార 1 

(శ్రీకర | | రారు! పటుయను కంర గి నరసింహా నటురూపగ భృగు 

వంశజ రాఘన ! ॥రామ॥ సాథీ సృ్వయాపక 1 మోాయిగుండు సురాధ్యశతు! 

నారాయణ చాసనుతా ! జయ ॥రామ॥ 

తో! నచ్చిన మునినరు వా ర్షలెలిసి భూ వల్బ భుడెదురుగనరిగి, 

పచ్చిరదోడ్కంని, నచ్చి సుఖానన మిచ్చి పథి చానసెఆగి [రామ 

ఏమిపసికి మో రిటకు నస్పినిర” యెణోగింవుడు ద మయళోను; స్వామి, 

నేరు .నిక్చేనుముగ నా పసి సని సద పప్రుడాన న నెను, 

విశ: సళ నంనాననాను క్రుయం'నాఫు తాళము 

ఫీజ్ 1! నా మనవి ఏను 1 మోసీ! అవాోవో నీ నోక్క. 

యాగము జీయ ను | నాహు మూరీచులటు | బాmువిమ్ను సులు శతు 

రోవళో॥ భూానుకుంలు వొరిసి, పాభలింయంచుటను నున .రాను అటే న. 

లను (బీముతోం టుపించు. [| వరాహా! అమయముగను నా రాయణ 

కవినేబు మోవుగుంజేశుయు రతిందు మమ్ము నో (హూ గన గ 

న, నేను యాగంబు సలుప సమగట్లిన (లోక గంటకుండగు 

నశకంఠుని చే ననుజ్ఞాతు ట్ర మారీచ సు భోహబులు నచ్చి నిమఘమ్నంబులు 

చేయుచున్న బరు. నాంబట్టి పోదని జంపి జన్న౧బు వరన భవా సీస దంత Ww 

ఏ కుమారులలో రొను అలుల సొవెంట బంపు మని పా 

తుం డడిగిన దశరణుండు, 
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శ శీ మో వీగుండ రామాయణము=హరిక థ. 

దశఠధుని కీ రన; దర్భార్తు రూపకము, 

కీర నంపం జాల మాని వీర నీదు వెనువెటకు | జనుడంచును! 

కర రాక్షసులతో బోర | చేరరు నా కుమారులు నుకుమాదుబు 

గద 1ఏరి! తల్లుల నెడబాయలేర్యు విల్ల ములు పట్టనెరులా రల్ల 

యుద్దభూములలో నుల్ల ౦బుల నల్లన భీతిల్ల శె ! యక ॥ ఏరి నంప॥ 

మోత్త సుండపురనివాసు సాశీగ విను డీరు యజ్ఞ దీక్షణయాను దేరు 

వచ్చి, యాక్షణమున రాకనులను శిశీంతును |విరినంప॥ 

సంతో! దశరథు డిటువలిం దనతో. బలికిన _ తాత్పర్యము 
నాలించి, నిశ ధంబుగ నా విశ్వామితు)(డు విననయసనియెం గోపించి॥రా॥ 

విళ్వా-కీ ర్త నంబేహోగ్ : ఏక తౌళేముం 

బలే బాగునీమాటమసాోరాజూ! బలే! బాగాయెగా.యాగా 

శాబాస్బలే ॥బాగ॥ నే గావించెద నీపను లనుచును వేగముతోవాగి 

తివి మేలు కచాన్ బలే |బా॥ భానువంశజులు పలుక రబద్ధమ్వు సీ 

నొడుగాన బడ్కె మేలు శబానస్ బలే | వా॥ మోవతగుుడవిభు సాన్నీగ 

సభలో సీక్షణమే యే మంటి? మేలు శభాన్ బలే [బా 

సం ॥తో॥ విశ్వామితు)డు వీరావేశము _ వెల్లి విరియం బలుకం 
గను; విశ్వంభరపతి వెజచుచు గురునకువినతు డగుచు ని ఓ నెను ॥రా॥ 

దశ, కీర్తన అదితాళము. 

వినవే మునివర ! వినవే తెలిపెద్క వినవే నామొర వినవే! 
కడువడీ ॥విన॥ విను వసిషవర మునిచందమ ! మొర ॥వినవే॥ రావు 

లత్మ్మణుల వే మఖరకుణ కై ముని బిల్వగం గడలి వచ్చె నిది ॥విన॥ 
తాపసవరుని వృధాగను బంవీనం గోపముతోడను శాపము వెట్టును॥ 

వీన॥ . లేక లేక కల్లిరి పీరలు నా కీకాలమునకు! నెటులబంపుదును!! వివ! 
మోక్ష గుండకమ “శేవణుకృపతో! దిక్షగ నా సందియను-బాపవే॥విన। 
క, అనితనతో నాలోచిం | చినభూ పతి వాక్యములను జి త్రం బలరన్ 

నినియవ్వసిష్థమునిపతి | యనుపమమ్మదు వాక నీసరణినవు డి ట్లని యెన్, 



పోల కాండము! at 

వనిస్థునీకీతేళా న-హీందూస్థానీ- కాఫి: ఆటతోశేముం 

రాము నంపినభయ మేమో తెల్పు భూమాపాల !॥ రా॥। 

రానుం డన సామొన్యుండే (గ్రీమహోవిస్థునగు॥ రోము ఉరగవతిలత్మ 

ణుందుు ధర-సుదర్శనసములు భరత శతుఘ్నుులల పళాస_క్రీయె సత 

రాము! రాక్షసుల శిశీ౧ప, నీటషీలి నారాయణాఖ్య రతకుండు 

మోతగుండాధ్యశు డయి కలి/ నీకు! రాయ! 

న. ఈ గా భేయునకు మొదట కోరిన దాని నిచ్చెదనని చెప్పీ 

యిప్పుడు బొంకవచ్చు నా! సూర్యనంగ రాఖాటు సత్యనంతులని యెన్నికం 

గన్న శీ రి యేం వోవాజెదవు? 'రామలతయ్మటులకు రాశనులవలన 

గీడు నురాడునను సంశయము మానును, దీనివలన సీకు దప్పక మేలు 

గలుగును. నీ కుమూరుంను య సంరతు ౧ ₹ "జకం గాధిపుతుని 'నెంట 

బంపుము. 

బి 

దించి జనసొథు(డు రొనుని సౌమి[ిని దన'చింతేకు రావించి ॥రా| 

సంధితోవార: అని వనమ్ డీ బ్రనుటవనలన నెమ్మునమున నొనం 

త్ భ్ § ళ్ నంఆటళ'ళం, 
ma] 

సాయన భానుని నాయకు చెంబడీ సీయనుజానిగూడీ పోంటు 

రావోయి |నా॥ ఈయన యజ్ఞము జేయగ దానను లాయెడః గొన 

సొగ నీయరట దాన ॥ నా॥ యాగవిభూతకు బగు మూారీణాూదుల 

"వేగమె (తుంపుము; సాగు నామిో:ద ॥ నా ఈషిిిలోపల మోత 

గుందళ్వపం డశ్రయ శుభముల నాతణ నిద్బును! నాయన॥ 

ఊఉ. మాటి! బుగ్గి దిల్బె దం గునూరకులార; పరస్థబంబునం 

జాటలంబొాటలళ దిగిన) యారడీ సోందక యూగ 'మీచు సొ 

తాటక లోనుగాగ లుగు టై త్యెసమూసాము ముంచి నొంచి 04 

మేటిక వీతి'క్రీయుండట బిరొద యళేం టల రోకో వీరా క్రీంల 
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గ వ. అని కుమారులకు బోధించి విశ్వామిత)మునిని గాంచి 

దశరథుండు గరకవములంబులు ముకుళించి, 

దళ-కీరృన_అటతాళము-హిందూ తోడిం 

తల్లిదం్యడుల వాటువారలు తాపసోత్తమ పీరల్రు మెల్లనను 

గొనిపోయి వేగమె యుల్లుచేర్చుడు మోరలు ॥ తల్లి ॥ ఆకట్కి దవ్పికిని 

నొక క్షణమైన నోర్వగజాలర్రు నీ కృపారస మెట్లుజూపెదొ! నీకు 

దాసులు బాలురు॥తల్లి॥ మోత గుండపురీశు కృపతో ముదముతో నేత 

తుర్కు ఆక్షణంబున వచ్చి మఖసరక్షణము గావింతురు॥ తలి॥ 
(7 

సంధితోహార : అని గాభేయున కప్పగించి తన తనయుల నటు 
దీవించి, చనుడని పంపించిన తఅలిరంత మునివెంబడిమాదిఎచి! రామ! 

వ. కిట్లు శ్రీరామ లతుణులు మునివల్ల భునితోం/స డ్ యారా 
తికి అర్ధ ్యయోజనము నడిచి సరయూనది తీరమునకు. జేరి వమ హేమ 
నొందుచున్న 6 గరుణించి వ శ్వామిత్రుండు దాను మున్ను (బ్రహ్మూనలనం 

దపోముహీను చే నార్జించిన బలాతిబలములను దివ్యమ౭[తెముల నుపబే 

సించిన నామం(తత్రయుగపభావన్ముచే రాజపుత్రులు తముల్పి సొసలు 

మొదలగు బాధలనోందక దృఢగాత్రులయిరి. అంత నారాతి యక్క-డ 

నివసీంచి మరుదినము (ప్రయాణమై వోవుచు నా చెంగట నొక మహః 

ధ్వని విని యిదియేమియని రానుడడిగిన మునీంద్రు డిట్లనియె: 

విళ్వా-కీ ర్షనబ్యూండు స్వరము: ఆదితాళము. 

రోమ రామ పను మది రాజితగంగానదు యా వమహానదిని 
మున్నీ ళునితలనుండి వ్రేమభగీరథుండీమహికిని దెచ్చె! రామ రాను॥ పట్లు 

రు గౌ నయోధ్యను జుట్టివచ్చి యిచటను దిట్టముగా నీ నదిసంగముం బగు 
న్మృలగాన ము హోధ్వని గ లైను! రామ॥ అత్షయఫల ముచ్చును నఘు 
సులల. బో కార్పును, మోత్ష,గుండపు రాధ్యత, నారాయణ రత, 

ఊళ © క మూ పదముల రహిని బుక మున్ను॥ రామ॥ 
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వ. ఇట్టు గంగానద పభావంబు గాభేయునివలన విని యానందిం. 

చుచు నాస్థానంబు గడచి యంగా శమము మొదలగు (ప్రదేశములు 

చూచుచు బోనుచున్న యెడ, 

సంధి తోవార; కన్నుల నిప్పుల కణము లురుల ది క్క-రులు 

మదిని బెదరంగను, దన్ను గలుచునారు ధరలే రనుచును దాటక 

వచ్చెను దగను॥ రా॥ 

వ, అప్పుకు బంరాముండు లమ్మణునిం పూచి, 

రాముండు, కీ ర్రన.ఆదితాళ్లము. *భజియింప వే మ:సాివలె, 

కనుగొంటివా! లత్ముణా ! కనుగొంటివా ! దనుజవశ్చెడితీరు 
1కనుగొం॥ మిడి గుడ్లు కోజులు_ బెజుచి, మిళ్నువగులంగం 'బిడ బొబ్బ 

లీడుదు బుడమి యదరంగ॥ కను! మోతుగుండవిభుని నిన్ను, ముట్ట 
డించిన రాతుసి పోవ గలదె పొణముతోన॥ కనుగొంటివా। 

వ. అని తెలుపుచుండ, 

సంధితోవార: అంతట రక్కసి మిడిసిసెకిం దా గంతులు 

వైచుచు రాగా మంతనముస దాని మర్చింపుండసని మొనివర్యు. డసె 

వెగ॥ రామ॥ మంచిదనుచు నొక మహితశరము నంధించి రాముడటు 

(వేయ మించి యురముఖేదించి (పొణము వధించిన నది పడిపోయ ॥ రా 

క, తాటక మడిసిన్క రాముని! గాటముగా.6 గొగిలించి గాధిసుతుం డ 

మ్మేటికి సమం తకంబుగ సూటిగళ స్తా స్ర్రుములనుసొంపుగ నివ్చై౯, 

వ. ఇట్టైసంగి [వీయంబున నారాజసుతుల. దనయాగ స్తానం 

బగు వామనా[క్రమభూమికిం గొనిపోయిన, 'రాయు5ందు, 

రాముని కీర్తన్స బేగడరాగము! ఏక తాశేము. 

వమఖను చేయుడు, మహొనితిలక మోరు॥ మఖము॥ అఖుల బుము 

లంగూడి యమితవోదమున॥ వఖిము! అసుంపీకులు నే డది వరుపగను; 



24 శ్రీ మోతగుండ రామాయణము_వారిక'థ, 

ససుమశరారిని గూడిరా వనిడువ॥ మఖము! భూమి మోత్షగుండ సుర 

మున వెలసిన స్వామి కృపచేత, సన్ఫూనిచం[దమ॥ మఖము॥ 

వ. ఇట్లు చెప్పిన, 

ఉ. అంతట గాధినూనుండు మహాముద మొందుచు రామునాజ్ఞచే 

నెంతెయు దీతుంబూసి, సమునీశ్ళరు డె మఖ మాచరింపంగా 

మం(తను లుచ్చరించుచును మానులు హోోనుము చేయుచుండ భూ 

కాంతుసుతుల్ [బియంబునను గాంచుచునుండిరి పంచర్మాతముల్ 

సంధితో హర! వరమారీచ సు బాహులు గడపట వచ్చి మాయ 

లకు జొచ్చి, వెరి మలమూతం బులు హోోమాగ్నుల గురిపీంపగ 

గడుహౌాచ్చి॥ రా॥ రాము డొక్కశర రాజమువెచిన, నామారీచుని 
వడిగ, దామనీంచి త త్రరపడ వె చెను నామ హోబ్దిలో బడగ॥ రా॥ పదపడి 

మతీయొక బాణమువైవ సుబాహుడు. నీలిగె నంత ముదమున |శీ'రా 
ముని దీవించుచు మునులు వొగడి రాశెంత॥ రావు॥ 

మునుల కీ రనము-యదుకుల కాంభోజి: ఆదితాళేను. 

కీరామరామ రామ, సునా |శ్రీరాదివినుతనామా, సారెకుసీ 
మాయ దాట నేరము భ క్షకామా॥ శ్రీరామ॥ సీకోంెకు నొం జేమియు, 

లేక నిండియున్నావనియు పోొకటముగ్య శ్రుతులు పలుకు లోకేశ 
నిక్క-మదడియు॥ [శీరామ! యాగముగాచినాన్రు తాటకశాదుల దునీమి 
నాను రాగ రహిత యోగులకు బాగుగావించినావు[! (శ్రీరామ॥ సొత్నీ 
స్వరూపుడవు (శీ మోక్షగుంజేశుడవ్వు సావూ న్నారా యణ కవిని 
రథ్నీంతు వెపుకు నీవు! (శ్రీరామ! 

వ అని కొనియాడి మును లీట్లని య్యాతోచించీరిః 

తోపహార: జనకుడు కంకర బాపను సొరీం చిన వరరాజసుతు 

నక్కు దసకూతురు సీతను నిచ్చెద నేనని బొటించెశు నటకు॥ రొ॥ మున 
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ముని గొని చనిసశుభంబగు నని మును లాలోది;చి, దివకరకుల 
'ని రాముని గనుగొనిపలికిరి మూదించి! రా॥ 

మునుల కీరన ౨ కమాన్: ఆదిశాలే ము, 

భోదమురా! రాఘన! పో! సముచిత న.భావణములతో 
కము అనిమిపూదులకు నలవిగాని యొక ధనున్ర గలను జనకుని 
లో | మనము దాని గను గొని నత్తము॥! ఫోదమురా॥। నయముగ 
ర్భారి నారాయణకవి [నీయమున గొలునల దయ గనుచు, రయ 
; మోావతగుండ రనుణ! రాను॥ సోదను రా! 

క, అని రామలత్ముణుల దో 

ఊొని గంగాతీరమునగు: గూరిమిటోడం 
జనునెడ నిర్లన మగు నొక 

వన మగుపడం గాంచి మానివగునకు నని యెలా. 

రాముని కీ గన - కినూచ్: ఆపితాళ్లము. 

ఈవన మెవరిది సుథీవర! శేల్పు॥ మో॥ ఈననమున పావనము 
ము బొవులు డీనులు తొవులు గలిగిన! దీవన॥ (శగగను. "శేఖ 
(పాకటమై "శేరు లమూకల శీకలుగ~లిగిస దీనన జరుతెవరు! గ 
) మును వీచట నునులుంజిన తొవని పోజిను మది | ఈనన! 
మషగుండాధ ప్టయుక్ళ పాపేతు ఆ వేలయణనృవు ములషయముగ గ ల|దీవన। 
సంధితోహార ఏ రాముం డీటువలి యమున నా పస్వామిళు?) 

నముగ్య స్వామి, శెలిపెదను జగ్య-గ విను మోాస్థలవిశేమమును 
రా॥ 

టన్ 

గ 

విళ్వామ్మిత్రుని bs 3: అదితాళేము. 

గొతమవన మిది కనుగొను రాఘవ ! చూతని భార్య యహాల్య 
1 వాతరుణిని బురుహూతుండు గలియంగం నీతితో నంచి గామా 
జె 1! కుక్కుటటరూపుం (గొని నడిలీయినిం.. గొక్కురొ 
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కోయని కూయగను | జక్కగ నమ్ముని స్నానార్భము జన నిక్యాడ 

రతుల సుఖంపంగను 1 గాత! కాలముగా దని (శ్రమ్మూర వచ్చి యు జాల 

వారిచేష్టలకలిగి యాలిసి గని శిలయటు లగు మని యా వేళను మాని 

శఫీంపలగను 1గాత॥ రవ్నీంపుము శాప మోశ్సము జెలుపుముు కష 

వద్దనగ, గరుణతోను మోతగుండరామునిపాదము పోక సాజీణ 

'మేతీరు నని యనెను! గాతమ॥ 

వ. ఇట్లు శాపవిమోచనకాలంబు చెప్బీ గొతముండు హీమవం 

తంబుసకు(6 జనియ అడిమొద లీ వనంబు నిర్ణనమైయున్నది. రామూ. 

పరంధావమా | 
| 

తో; కాన్రుననో రా భువ యీరాతిని గావింపుము వదితగను 

నావుడు రాముడు నవ్వుచు నటులనే కావించెద సరి యనెను ॥ రామ్మా 

రానుం డొ మూర్షంబున నేగియు రాతిమాద బద మిగడ౯ గోవులిరమై 

(గక్కుంననులేచి. (త్రైరాముని బొగడగదొడగె౯॥ రామ॥ 

అవాల్య, కీర్త్సన-ఆదితాళము : (తంగమెట్టు) వలె. 

వందనమో రఘువర్య, మందర భర్య ! సుందర పాదార వింద 

యుగ్భమునరు॥ వంద! నా పాపమున శిలా రూపము నొందిన ఫాపము 

బాకిన నీపాదపద ములకు |వంద॥ భువన్మతేయంబును (బవిమలముగ 

జేయు దివిషత్చువాహిని భవమైన పదములకు ॥వంద॥ మూడడుగులు 

భక్తి తోడ నిచ్చిన బలి మాడుపెనుంచిన మంగళ పొదములకు ॥వంద। 
భాసుర మోతక్షగుండ వాస నారాయణ దాసమనోబ్దసం వాస్సిత 
పాదములకు ॥వంద॥ . 

తోవార, అని యిటు వందన మాచరించి రాముని వీడొ.ని 

యా కాంత ! పనివినిమెను దన భర్త చెంతకును నినకుల సంభవు డంఠ 

[రా . 



వ, గంగానదినిజేరి యన్నదిని దాంటుటకు శాన యెకళాబోవు 

శామునకు నావికుం డిట్లనియె: 

ఆ. వె. రావు! తము పదాబ్దరజముసోకంగ నె 

కథినవుంయిన రాయి కాంతయ యె | 

నావ దారుమయముు నాతిగాకుండునే ! 

కరుటుల [(బదుకువా:డ ఐనకు తేశ ! 

వ, కావునం, దమ పదంబులు గడిగికొనక నావయెక్క-వలదన్న్య 

నవి యటులనేకాని మ్మ్నినం, గణకాధారుండు గంగానదీ జలంబులచే 

రాము పాదద్వయ  డ్రతాళనంబు జెసి వశ్ర్రంజు చేం బుడిచి యారో 

తోవార: తొపసవర్యుండు డామును వర మిధి లాపురి మ్] 

నెజిగి ! (పాపుగ జనక ధరాపాలుడు దా బరుగున 'నైదురుగ నరిగి 

[రావు ॥ 

వ. తోడుకొనిపోయి సభాస్థానంబునకు. జేర్చి రత్న సింహుసనా 

వీనులం జేసి, 

క. రంగుగ గాశికునకు సా 

ష్రాంగ నమస్కార మొసగి యర్పించి యనక 

గాంగులగు రావు లక్ష్ముణు 

లంగని సంతోవమునం జెలంగుచుం బలి "కేక, 

జనకుని కీతకొన_నురటరాగము ఆదితాళము, . 

మునీందా! ఏవరో తెలుపుము! మునీం! మనోజ సుందర 

ముంగళరూపులు |మునీం! భరుసమానసుధీరులు నతిసుకుమూరులు 

సెవరికువూర కులో పీరిటు రాగను గారణమేమో॥ ముసీం॥ వేడి 

చిలుగు జే వెలుగులవలెనే జోడుగూడి మాతోడుతను వేడుకతోడుత 

6 



ఫస శ్రీ కో టుసండ రామాయణ నంనారిక థ. 

జ్డు వచ్చిరి [మునీం! మోాశతగుండఫురమున వెలసి జగదవ ణచే 
పరాత్చరునిదీశ్షమిర వినుతించుచు తెలుపుము|మునీం॥ 

ఉల్లంబులు రరిజిల్ల సిల్లమ్మ్లూలు గరపల్ల' వము ల 'నల్లనల్లన 

యించి మెల్ల మెల్లన వచ్చిన ' యా మారసమాకారులు సుకువు 

"లెవరి కుమారులో. "దెలుప వే! మహానుభావ! తపః పా వ! 

తో, అని ంలటువ'తే వేడిన యాజనకుని వినయ నా 

లిరాచ్కి. పను మని బాలుర స్టల్తాంతేము మునివిభుకు బలిస్సె 
[రావా॥: " ” 

మల విశ్వా. కీర్తన. జంరూూటి-_ అటకాళం, re 

మహారాజ ! దశరథ తనయు -లాదిన రాజకుల ఘనులు 
రాజకులఘనులు | (శ్రీరామ. -లత్ముణులు![మహో॥ చనుజెంచి మూరి 
సుబాహు జయించి _యాగమ్ము, జయించి యాగము, సా గ 
దినమ్ము! మహారాజ॥ శీలరూ పమైన యవహాల్య శాపము వావిరి | 
వెత బ్రాపిర పీరు కృపతోప గనినారు ॥వుహో॥ మూ యుంటగల 
చాొపమును" గను గొంటనై కోరి, కనుగొంటనై కోరి నా "శ 

నచ్చీరి[మహ*॥ (శ్ర మోత గుండాథ్యత్వు కృప నిట లాక్షు విలు స 

నిట లాకు విలుసూవీ, పరీక్షగనుడోేషి [మహా ॥ 

చ, మునివిభుం డిట్ట లాడగ, బిమోదకముతో జన కావనీశు( 
వీన పది వేలమంది భటపిరులు దోర్చలవంతు లే య 
మ్మనసిజవైరి విల్లుగల మందస నీడిచి తెచ్చి తత్సభ౯ 
ఘునముగ నిల్చ్బంగాంచి నృపకాంతుడు కౌళికుంగాంచి ౦లుట్లు నె౯ 

చరమ జన = శీతకన కోఫీరాగము_రూపకము 

' విన్నపమయ్యా మన్నింపుము మకాసివర్య! వి; విన్న ప॥ మున్ను భో 
దున్నగ నొక కన్నియ వే గమున 'దొరశ౭ె॥ విన్నప॥ కూతుగగా 
ఖ్యాతోగ- నే. సాకుచుంటి: చేత మలర సీత యనుచు బీతిగ శే బిల 



hs జాల శాండము.. 
లిస్ట్ 

క్రి ॥ విన్న 1 అతయపదవి సావాన్నా రాయణకవి కక్షుయ మో 

నిడి రత్సీంచెడి మోతు గుండ విభుసాతీగ॥ విన్నప॥ _ 

వ. ఇట్లు గా రాబంబునం "బెంచుచుుడ నచ్చాలి కారత్నంబు శుక్ర 

దం|దునింబో తె దినడిన (పవర్గమానయె యలరార, 

గ, పటికనార్చిన కనకంబుపదిగి, మృగమ 

దంబు6. గూర్చిన దివ్య చందనము భతి, 

సానబట్టిన వ[జంబు చందమునను . 

యాననస్ఫూతి౯వహియించి యల సీత, . ' 

ఇట్లు జవ్వనంబు నింశారి యున్న తేణీ, r 

జనక. తో; మాళవ ఘూర్భర మగధ నిషభపాం బాల ల సింధు. 

ర, చోళ వంగ నేపాళముఖ్య దే శాల నృపులు వేచ్వేర. రా|| | 

వ. చతురంగబలంబుతోం గూడి వచ్చి మద్యాజధానిం జేరి 

కమంబున ని ల్సి యడిగిరి? ' 

రాజుల కీ ర్తన-కమాచ్: ఏకతాళము. 

వినవయ్యా జనకభూవరా ! వినవ! నెయ్యముతోడ మో 

ము గోర్కి యియ్యెడకును మే మేతెంచితిమో॥ యయా! నిస 

తిక స్ వరపుత్తికి సరియగునాతని బరికింపుము ॥వినవ।! మా 

నవరికి బోలునొ వానికి నా. లలనామణి నర్చింపును:”! విన 

gl అండ బాయక మోక్షగుండవిభుకు బో)చుచుండు సదా మిము" 

కృపతో [వినవయ్యా। 

వ, అని యడీగిన వారికి నే నిట్లంటి. 

తోవార: ఈమఘనివిలు మాయింట గలదు దాని సెక్కి-డు 

*మరునకు | నీ శుకవాణిని నిచ్చి పెండ్లిగా వంతు. నన్న విని 

ఏ ॥రా॥ రా కుమారకు లనేకులు గుములై (పాకటబలురె . 

మూ కోదండము నెత్తగ నోపకనిందుండిరి కను వారి॥ కావు రామ॥ 
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క. -ఈవింటః గూల్చెం |దిపురమ్ము 

ల్రీవింటగజాంధకాద్య నేక రిపుల ముం 

చే వధిలుంచెనుు శంకరుం 

డీవింట నె దతుయాగ మేడ్తెర నడచె౯, 

వః అపుడు మా మూలపురుముడగు నిమిచకన [క నాజన 

తరంబువాండు జేసరాతుడు సాయపడి బేవతలం దోలిన మెచ్చి యతని 

కన్వురు౯ డీ విల్లు నిచ్చె. 

తో: అద ముదలుగ మూ యన్వయజూతులు హరదత్తశ రా 

సనము, ముదమున మందసమున నిడి సంతత మును బూజింతురు 

సిజను॥! రావు! 

జనకకీతతా నము కాఫీ : ఏక తాళము. 

ఈ శ రాససంబసాధ్య మేరి కైనను | గౌళశిక మునిచాద! యీ. 

మహీశు లరయను ॥ ఈ॥ భీతి లేక రాముడెక్కు- వెట్టి తిగిచిన, సీత నిచ్చి 
నేను బెండ్లి నేతు (బియమున ॥నీశ॥ ఈ శతి నారాయణాఖ్య రత్త 
కుం డగు మోకుగుండనగర విభుని సాశీ గ వినుడు॥ ఈ॥ 

వ అని జనకమహారాజు సెప్పు చుండ, సీ తొదికొంత లంతేః పురం * 
బునుండీ యాలించి, సోరణగండ నుండి శీ)/రాముని ఏశ్నించి సీతకుం' 

జూపుచుం జెలులిట్లచిరి: 

క, రాకొమరు లనేకులు నేం 

డీకార్యుక మెత్త వచ్చి యిందుండి రిదో 

యోకోమలి, వా శెవ్వరు 

సీకమనీఈోాంగు బోల్య రడి నిజముసుమోా ! 

G. ౪ నగు మోముసుందరము, నాకరపల్లవ కోమలయబు, నా 

జానువు లంటు శౌూహువ్రులచందము, నాకనుదోయి యందనముకొ, 
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సిని, కొంచువనూా (తిదివ మర్త్య రసాతలలోకవానసులం 

వమోహనాంగునకు నీ డగు వా దొక రైనలేరహా ! 

'ెలికీతం-న- శవానరాగము; రూపక తౌళేము, 

సీకు దగిన మేగడు గదే! సీలవేణిరో | శ్రీకొమరుని యాకా 
జేకొనినాడా కోమలి ॥నీకుదగిన॥ మున్నునోచినట్టినోము లన్ని 
ఏవు మున్ను [| క న్నారగం గన్నావకె! న న్నెలచేం జిన్నలచే 

పుండరీకనయనమోకు గుండవిభు డగు. | పుండ॥! దండీగ 

0బుకు ఖండించును ఖండితముగ ॥సీకు దగిన॥ 

వ. అనిపలికిన సిగ్గువడి జానకీ దేవి యవతలజని చెలిక త్రియలు 
వ దముమనంబున...... 

ర్ మాతండి విల్లు విటీచిన 

యాతనికే నన్ను నిత్తుననితనపతినకా " 

భూతలి జాటింపింపెను; 

సీతనిచే నానొ ! కాదొ ! యొటుపేయం దగు౯? 

తే. పదివజణకు గొంద ఆరుదెంచి యె త్త లేక 

పాటీపోయిరి వారితోపాటు సీతం 

డేగునో! లేకమెోాపెట్టి యెలమి నన్ను 

గొనునో! నా(పాప్త మెటు' లౌొనొకో! తలంప! 

సీత్రకీ ర్తన ఆరభిరాగము; ఆవితాళము, 

మరునికోపు మాపు రూపు మకునితూపు మాపుజూపు ॥మరుని॥ 
కు నోపు నడకలు గమలారికిదాపు ' వదనము; సరసిజ 

స గరములు వాపు) కురు లభితతులను బువడిలేసు 1మరుని॥ 
బు గలకంళంబు; నంబరంబు అఆమధ్యంబు; భొంబుల జేలువయబు. 

'ఖంబుల వొంకంబు మోశపుకంబులోన  నారాయణకబిక 

చ్చు స్ర్రీరచుణుని సుతుడగు ॥మరు॥ 



గి శ్రీ మోతే గుండ రామాయణ ము_పొరిక భీ, 

వ, ఇట్లు సీతాదేవి రామసౌందర్యం. బుపలన్నీంచి వర్షించుచు. 

దండి నుద్దేశించి వమునంబున, 

"తే. కమఠ పృష్టకఠోర మో కార్భుకంబు 

నమితసుకుమారమర్గొ, ర్తి యాయర్శ-కులుడు _ _ 

=. దీని నెక్కిడునటుల విధించుటకట ,-. 

తాత, మో రిడు పణ మతిదారుణంబు, 

వ, అంత, 

క, ఈవాత౯6 జెప్పిపంపక 

'యేవేగులవలన. దెలిసి యెలమిని నీతా 

జేవిని గొన మిథిలకు. దా 

రావణు డరుదెంచి జనక రాజునకనియక౯ా,. 

రావణుని కీ ర్రన-జంరూటిః ఆధితాళము. (వాసంతికా_వలె) 

సీకన్య కావుణి నీరా జనక |సీకన్య। నాకన్నను జగబేకపీరు ఫ్రీ 

లోకమునను' గలశే! యొకలోపము లే డిక ॥సీకన్య॥ కుబగో[తంబులు, 

గుణమును రూపము బలిమియు గలిమియును, గ్రలవరునకు నీ దగు 

॥నీకన్య! మూాకు గుండపతి ముద్దుకొమరుని కటాక్షుము. _బోందితిని నిను 

రాతస విభుండను |నీకన్య కా! . 

వ,అనిపలికిన రావణాసురునిగాంచి, 

జనక-తోహ: శంకరునిశరాసనము గలదు మాసదనంబున నది 

దాల్చి కొంకక నీవును గుణము సారించిన గూ తు నిత్తు నన లేచి[రామ॥ 
ళల 
ఓ 
Ye 

రావణ, క ర్థనఅడిశాళీము : మంగళ్ంహరి. 

. వదిశాయోరి! ధను వేదిరా "భూరి యే! వదిరా బాప మేద్ఫుంతు 

భూప! నాదు[పకాపనై పుణీ దోప! నేదిరా! పట్ట 'నేరన్నా! మోపెట్ట , 

జాలనా! పట్లికీ నిట్టిపందెము గట్టి పె గో జుట్ట పెట్టితివట్టి! చేడిశా॥ . 

ఎల శాజులవలె నెంచి త బళా! నములనచెలు మోపెట బెలుపిలున 
గా ౧౧,౨౧౧౫ 6 ౧ ౧౫... 



“శాలశాండిమవప 9 త్రి 

విల్లు గిల్లును డుల్లు! నేదిరా॥ మోక పరపతి గన, నోక్షుమాపతి, అయీ 
అబతు(డు' నతివిక్రముడు రాకు సవరు దూరకపోడు చూడు! మేది॥ 

వం అని పరా[కమంబున సాడీన, మంచి దస్ 'విల్లున్న మంట్స 

'దెఆఅచిన;' నవ్వుచు రావణుం౦డు._ ౨౨ మి 

తోవా? ఎడమికరంబుల నె త్తగ నాధను 'వేమియు లేవకయున్న ' 
గుడిహా స్తంబులం గోరి యెత్త దలపడినను గదలకయున్న . ॥రాము॥ 

వ, దళ దిశలు. కలయం జూచి. దథవదనంబుల? గ్గ పంబు జేగు 

రింకు నవ్రుడు గఅచుచు.._ 

క ఇరువది కరముల నె త్త eT 
దొరకొన బరువై న సతని దోర్చల మెల్లం లే నన్ 

దటేిగి సరివారు' సవ. 

న” వెఅచుచు ధరమిోాంద వెల్ల ;వెలకిలం 'బడియ్లో[్. ,.. 

వ ఇట్లు ' వెలకిలంబడీన ' రావణుని యురంబున హరశరాన 

నంబువడియె. నా" ఛారంబు దుస్సహంబంలన 'లేవలే' ద య్యనప్వూక, - 
| ఎ య 

/| తీ కృ లాలా మూత్ర స్వేదము 
"లాలో చేటు లయిపాతె; నత్తులు దిరిగెళ్సా 

నాలుకలు సాచె నిలపయి . .. 
- వాలె గిరటముల్వు మేను వడకం దొడఠనె౯ా ! 

౧ వ. ఈ యవస్థ గనుంగోని యచ్చటనున్న రాజులు పక్కున 

నవ్విరి. అదిచూచి జనక ధరారమణు- డురుకృపాఠ స, పరివూరితహ్మాధ 

యుం డై సభయం దున్న రాజన్య లతట్టు చేంుసాొచి, '..యుట్టస్తి యె, 

ల. జనకుని కీతకానము-కమాచ్ః ఆదితాళేము. 

లే నై శే ళూరులు! శా 'రై శే ధీరులు! లేశ! వారక నీ సభ 
వారెల్లను గ సొష్టరల "గను చున్నార దేల? ॥ లేరై!-. పంటి క్రిందబడి 



లిక మో క్షగుండ రామాయణమయు.హారిక థ- శ్రీ 

పీకు తన్ను కొను చుుటల గాంచి యూర కుంటిచేల?॥ లేర (లౌణ 

"లేదు వొ _స్తవముగ ఏత్రని (పాణంబులు గాపాడదునారు! లై శ 

మోక్షగుండపతి సా&్షీ జీవనంరతణజేయ నువేకు మేల? లరై శే 

వ, అని యిట్లు రావణుని విషయమై దయాఫసహాోస్య్థంబుల్సు 

గనుపట్ట జనుకుండాడిన నాకంబులు విని, 

క, అక్కు-పయినున్న భాపము. 

జక్క-గం దొలంగించి (పోచు శక్తి నృపులలో 

నొక్కరికిని లే ద య్యెను; 

(గ్రక్కున రాముండు కాంచె గాధితనూజుకా. 

వ. అప్పుడు (శ్రీరామభధుని యభీష్ట్రం బెణీంగి విశ్వామి!త్రుండు._ 

కీగకాన, బేహోగ్ _ఆదితాళీము. 

ఇంక తెమ్మా! (శ్రీరానూ! లేచి రమ్మాా! నీవిమ్ముహాధనువు చే 

కొవా! ఇక లెమ్మాా | లెమ్మా రమ్మా కొమ్మా కోదండ! ॥ మిక 
లెమ్మా॥ ఆది వరాహమై మున్ను సీన్ల కోర వసుంధర యొ త్తిన మేటి 

వవురా! ॥ అరపు వెరపు మజపు లేకయ॥ నిక లెమ్మా॥ ఈ కార్య 

మెంతది రఘురామా! జననర్యులు జూడ గుణభామా! శౌర్య ఖేర్య 

స్టెర ధుర్యుండ। విక లెమ్మా! తతగొండ మూపున నెత్తలేదా! మోత 

క యెక్కు-పెట్టరాదా! నిండియుండు) బెండు వంటిది! లేలెమ్మా! 

వ. ఇని యిట్లు గాథేయుం డుత్పావాంబు గల్పించిన 'రాముండు 

కటాయితుంణె సా 
చు a 

క, కోదండపాణి తనవర 

కోదండ ను లకుర్ణణునకు: గా మాని యుడి త 

తోకాధండ మెత్త మున్లిపతి. 

క్రైదంఢయొసంగ నఢచెం గడుచిత్రముగకా, 



శ్రాల కాండము" ( ర్స్ 
కం 

5 ఇట్లు చని దశవదనుని యెొదంలు బొదలు నరసుకాసురగరు. 
నుల క సాధ్యంబగు ముక్క-ంటివింటిని రాముండు నామకరంబున 

మగ్, నె లీనం దగ్భారంబు థొలంగుట చే మెల్లన బొారలి చేచి 

కు బోడితలలతోం దిరిగి చూడక పోన్రచు, =. 

_ రావణ-కీ రమకమాచ్-లఅదితాళము, 

*కన్య యల నా కనుకూల గాకుుడు జూల. బైకొనంజూల | 

౦ల| కావలయునన్న ' నీవిల్లు దిన్నంగా ఏరఖెన్న గా నె త్త లేన! 
నును మోక్షసండ ఘుకు గొల్పుచుండం గని రోసి ఫుడ 
డ్చ్నాడ. | సకన్య॥ . 

ని వదరుదు రావణుండు 'యభేచ్చం జనియె నంత... 
రాముడు శంకరధనున్రును 

వానుకరంబునను బెండువలె డాలిచ్చి సు 

(తామాదినురలు వొగడ, గ 

భూమిాశ్వగు లరన్ము జనకభూపతి కనియిన్; 

రాముని కీ రన_కస్నడవ ఆదితాళము. 

ని గోధనున్రు నరపాల ! చూ డుమి॥ ఇది (పాతది గద గుణళీల| 
ది కడుజులు కనగాదా! నా కీది యిది సిస్చాళం భనరాదా!॥ 

మహానిని శే మని పొగడుదు నోమునికులవ ర్యా! సామ 
" నాటికి దీరెన్సు నీమోవానాంగున కిచ్చెద సీతను ॥ఈ॥ 
కు ఇండ ఛామునిమి (తుని వరశరాసన మె తగ నర సురా 

థర కన్నరుల్నకెన ద్రరముగా. దీంత ఢి త్తటి బట్టి విణిఇిను, . 

అని యీ పకారంబున జనక చకవంర్థి భూసుతయగు సీతా 
రామ చంద మహో ప్రభున్రన కిచ్చి వివాపాంబు సేయ నిశ్చ 
రము సింగారించ్తుండని యాజ్ఞ యిచ్చి, దళరథమవో రాజును 



స్ట్ శ్రీ) మోతుగుండ శానమాయణముఎహారిక థీం 

కుటుంబటిరి పారయుతముగ. బిలుచుకొని రానలసినదని బుద్దిశాలురగు 

వోర్మత్రుల బంపిన వారును ([బయాణం బి మూండుదినంబు! లకు సాశేత 

పురికి 'జేరికి' అంతలో నక్క-డ దశరథుండు తేన నతు: ఎతో నిట్లను 

చున్నాడు! ౫. 

దళ. కీ ర్రనము+ పీందూస్తానితో డి.తాపకము (భుజ. )నలె. 

[పడుకు లరిగిరి చాల తడవు నిలిచిరి గడియ మైంన గాని నన్ను 

విడిచి కముండరు॥ కొడుకు! ఎన్నడు గందు! వార్త నెన్నడు విందు! 

సన్నులకును గట్టినటుల . నున్నది యందు! గొడు॥ అరినధ చేయ 'జీళగై 
నదో లేదో! గురుతశరమోాతు గుండవిభుని కరుణ లేదేమో! కొడు॥ 

ఆం... కీ ర్తనశమాచ్: రూపకము 

విల్లు విజి” బెల్టు పెల్లున॥ మెల్ల న రికు లుల్లంబులు  జల్లన 

భీతిల్లగ శివు 1విల్లు!. అల్ల న దశదిక్కు- లదర, నల్బదిగ్గజములు. బెదరి 

తల్ల డమున కూట, నల్ల కల్లోలము గా 'వాన్నిథు లెల్లను ఘూర్జిల్లగ 

శిను విల్లు! ధరణిని (శ్రీమోక్షగుండ థాముండు (క్రీ రాముడు దీ వర 

మున దిగి యంగ, నురగవరులును భూచరులును ఖేచరులును గడు 

వెరగుపడం, విల్లు! 

[| మతో: జనకడు గాతికమునియు రామ. లత్మణులు దప్ప 

నందజ్లును! మునుళొని యాధ్వని విని మూర్చలలో నుదిగి పడిరి 

తందరను. | రోమా॥ 

వం ఈ[పకారంబున న్ రాముండు ఖ )బజేందూూధర రో దండఖండ 

నం..బొనర్చినం, గాంచ్చి డెందంబున నానందంబు నొందుచు గాధినందను 

నకు జనకవసుంధరాపురంథధరుం డిట్లనియె: 

(గ... అనక్షకీ రనకాంభోజి: అటతాళథము, 

చూడ మి॥ పోగడితీ నాకడయు దీని తెగగొన నిలువదు పీరిగిన 
జాడు! మోాతక్షగుంతభతినై నాకు లత్ష్యమె దీని నె త్తగ లేనా! చూ| 



జబైాలశా౦ంద ను; 8 

వ, అని నిర రక్ కంబు బలుకు శు, == rr 

'ధితేనూసాని'కొ ము దోీయాం చంబులోం గాక ని త చు దొడరినిల్లు 

ఇనావసీశర్టరాన నకంజ ములతో డ నంచి నత్తశేం బురవైరి నిల్లు 

1కభూ పొలనంశ వ బుద్దితో, గుడ గదటించె నపుడు శంక గునివిట్లు 

15 క న్యా మనస్పాగకల్చ్బ యుతేముగా గడువడి లాగ ముక్కంంటేవిల్లు 

కార్త ఏర్యార్గునుని బలాఖరస్టగర్వ 

నిర్వవాణళ క్షియు క మానితికుల"ర 

భరిత లసడంసతలుండ న పరశురామ 

విపులదుర్భడ ముతేముగా నిటీ చ పట్లు, 

కాకంత్లు ౧ డీరీతిని 

బాకటముగ శేరము దొడిగి పటుమున్టీని దా 

నాకగ్ణాంతేను దిగిచినం 

ఉకుపుడకగ ని ఏలు ఒచ్చగ వితిగన్, 
(7) 

న. అఖీణబలదశపులను రొక్నుబను గ్క్నీంచి ముసి,మయాగ 

మొనరింపం దట్ తణమున రామలత్ముణు బీగిరి, ముక్క. లంపు 

లచే జక్క నడిరో! మెక్క-డనున్నా గో! గమొకీ కా రివలన నె నం 

దక్కాకుూా! 

తోవా; అని తనయులు రానందుకు నగజకు సొదశరథ విభు 

కునినుంత్రుబు ఏనతు లగుచు ని ట్లని పలికిరి శ్రీమిారి॥ రామ॥ 

మర్మిగుల కీత శాన. అ ఎ తాళము. 

రాజా దశరథ రాజ నహ రాజ |! ఆడిన కొసీగు నాప్తనుగత్రు 

| రాజూ, సియుద్దుగనయులు, రానులత్ముణులు సా మోదం 

ననము .గొచినాకు ॥రా॥ |పాపుళ నవాల్య శాపము బాపి 

రి జీర ఫ్లు చాపము విఆచినారు ॥రా॥ తనపు గి సను 

కిని య్య, జనకుందు తలంచి మన్ను నిచెను మిమ్ము భువ ద 



త్రి శ్రీ మూ కేగుండే రామాయణ ము..పారిక థీం 

(పకటిత మోవ గుండ పతిని దలంచుచు సకుటుంబ పరివార సన్నా 

జొనుగ రండు! రా॥ 

సం.తోవా: అనిజనకుడు పంపిన వస్తువులను నర్పించిన, దగ 

శథుడ్కు మనమున నలరుచు మంతుల నార్యులం గని పలిశను దా 

'నపుడు ॥రా॥ 

దశ_కీతక్షానము..ఆదితాళిము: (కాముమర్మలేము) వలె. 

మీరు వింటిరా! సభ వారు గంటిరా! ఏరు జనక రాజసదిన 

ఏరవరులట! 1మా॥ గాధిఫ్యతునిం' గూడి కరము మతిని నాదు 

సుతులు మిథిలలో నున్నారట సుఖ్లులె! మా లతు కాంగ్ సర్వ 

సాశీరూపుజె మోతుగుండ దేవుడు గటాక్షుముంచెను॥ సూ*॥ 

తోహ; అలసురాసురుల కేలవిగాని సారు విలుపిశి చను 

రాముండ్కు చెలంగి యాతనికి సీతనిచ్చి పెండ్లి సేయ (దలచి జనకుందు ॥ రా! 
మమ్ము ర మృానుచు మంతుల బంపెను; నెమ్ముది మనను దటఆము, 

సమ్మోదంబున' జనుదము (ప్రయాణములు సయుడుస్టిరము | రా! 

వ. అని చెప్పీ జనకునిమం తులకు బహునుతులి చ్చి పట్టణ 

మలంకరింపించి బంధువులకు శుభ లేఖ లంపి వసిస్టూదిమునులును భరత 

శతుఘ్నులును దక్కిన పరిజనులును రాజబంధున్సలును దోడరా 

౫నీలి కరి రథతురంగంబుల మోద సము స్తవస్తుసంఫొారంబులు సాగించు 

కొని [_పయాణంతై నాలుగుదినములకు మిథిలాపురికిం జేరిన నవ్వా గ్ర 

విని, జనకుం డెదుశేగి వసీఫూది మునులకు నగుస్క-రించి దశరథుని 

కుకలం బడిగి బంధువుల సమ్మానించి తోడి నెచ్చి విడిదికి జర్చీ 

యుట్లసియె. 

జనక కీ గన_అది తాళము (తంగమట్టు) వలి. 

సోశీతరాజ, నీకుమాగునకు నాకూతు నియ్యగను బూనితి; 
మూక వాతేళా "నంపీతి ॥సాశేత। ఈవసిష్టూదులు 'నే తెంచుట చే, 
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ంశేము గేహాము జనము పావన మాయెగదా! సాకేత [భూపాల 
5 చేసే మూసహూరము' రూావీంచియున్నారుగా విబుధులు! లోప 

లేవుగా! ॥సాశకేత॥ ధారుణి దాళ్ళూూరి నారాయణాఖ్యా థారుడె 

ఒసండథాముడు (శ్రైరాము డౌ నిజము! ..సా కేత। 

క. జనకుడు పలికిన వాక్యము లను విని 

దశరథుండు గడు జెలంగుచు దన చె ౪ 

మ్శ్నమున సంతోవమించు చు 

వినయముతో సభ్యు లెల్ల వినంగాననియె౯: 

దళ, కీతకాన_బేహాగ్: ఆటతాళేము 

మిథిలాధినాథాా విను, నాదుపలుకులు॥ మి॥ పృథివిని' నాకుం 

మగు నీసరి వియ్య మెన్నటికిని జిక్క-దుు నాదుపల్కు-౨॥ మి 

ఏమి[తా నందనునకు నీయూర్శిళా దేవి నీయుముు నాదుపల్లులు 

రుదుగ నీసోదరుని కుమార్తెల భరత శ్యతుఘ్నుల ' కీయామ్ము 
'ల్కు-లు॥ మి॥ అక్షుయశుభము ల్రీవీతి నిచ్చు మోకుగుండే 

మనకును -నాదుపల్ము-లు॥ మి 

వ. అనిన, 

తోహా, .మంచిడి మీసమ్ముత మే మాసమ్మత మని' జనకుడు 

నంచితనముగ సభయందునున్న వారనిరి తథా సని కడక ॥రామ॥ 

వ. అంత జనకుంకు సని పురాలంకారము' మొదలుగాగల వివా 

ష్నయులోనుండె. అప్పుడు ' విళ్వావి తుండు. రాను లక్ష్షుణులం 

) దశరథుని బసకువచ్చిన+ నమ్మహీపతి యెదురుగంజసి పూజించి 

చ్చి కనక పీఠంబుమె వసింలంపంచేసిగ, దీవించి వమౌొనింలుట్లని యె: 

_ -విక్వా-కీఠళలనంయాపకముః 

'నుంగభ మగు మంగళభవముగు మంగళమగు రాజూ ! పొంగుచు 

రము జొంటెద విన లేజ ॥ మంగళ॥ నీకొడుకులు నాకార్యము 



“ఉరీ శ్రీ మోరుగుండ రామాయణము. సారిక ధు 

-నిఆవేర్చిరిరాజా ! యేకొజతలు లేకుండిరి . నాకడ మహారాజా | 
మంగళ ॥ కొడుకుల? కొని, శుభములు, వడ యుమునుసారొడా! కడువడి 

'మాడతుగుండేశుని కరుణను చుహారాజూ [వముంగ భ॥ 

సం-తోవా: అని తెలిపెడు తేజిం దనతనయులు మొంభక్కి-న 

ముదమున దీవించి, ఘశముగ గౌంగిట బొనివి దశరయఘయైెం డనియెను 

మానినిగాంచి | రావు! 

దళ-కీతణాన శంకరాభ్ళితణము ఆదితాళము 

తాప సెంద, దయారసము వోప మారు చూడ నాపుతుల 

శిన్న టికి లోపము లుండవుగా ! ॥|తాప॥ మీసేవ చేయట చేత నేటి 

గుణములందును భాసురముగ (బఫీణ్యులై పరగిరి వీ చెందును ॥ తాప! 

దీకు నారాయణకవిని రత్నీించుదుండెకు  మోశతగుండవిభనకును 

“(యొోొకి౮ా' కొలుచుచుండెను | తాప॥ 

. వ." ఇట్లు (పశంసించు.దున్న తటి శతానందుండు దశరథమహః 
రాజు. దర్శనార్ధమై వచ్చిన, వారికి దగిన మర్యాద ఐిలిపీ పీళంబొసంగి 

కూరు చుండ(చేసి పూజించి ([పసాపవశంబునదళరథు౨ డిట్లసయడి'౫: 

క, జనకునకు( బురోహితుం. డన్ఫ; 

/,'ఘనుడ; వహల్యాళ్త (జాండవు) గావున, సర్వం 

బును' వేద్యం బగు నీకును: 

_వినివింపగ దగును. సీత వృ తాంతంబు౯. 

"వ ఈసిత జనక క్షమా పతియార సపు త్రికయా? దత్తప్పుతికయా? 
(“అటులంలున నోసును గనిన 'తలిదం (డు అవరు? వివరింపవే, మునివ రో, 

+"యసీ"వేండిన శతానందుడు: 

శతా _'కీతలన - తిళు జాతీ. 

_ “-.విన్నవించెద వినుము; ఏనులలర ॥విన్నక:నన్ను 'జెలుపు మని, 
యన్న. జనక 'సుతపూర్వచరిత ॥విన్న॥ . మునుపద్మాతు(డను జన పాలు 
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మ "డొన లేక దన రాజ్య మేలు దుండొరు ॥విన్న॥ తనము“ లక్నీని, 

కగా శోరి నుశమైనతేపమును గామిచి నారా ॥విన్న। ఆమా 
(we 

నై నూ రాజవర్యుని కామితే మెటింగ (క్కువ, బలికెను 

నే నస్పతం తుడగాన, మోకుగుండ (శ్ర,నాథు వేడుము భా సాథ 

మవ గ |॥నిన్న॥ 

న. అంత నాభూకాంతుందడు (గ్ర కాంతుని బహుకాలం బారా 

నలేంకు |పత్యేకుంబయి, 

విమ్ణు- తోపవార: ఏమిగోరి తప మిసు జొ" కరి వెద విస్లూర్య ము పన 

ఫమిపాలక! (సము ని నిత్తుని క బొసల దపముః దాలింపు॥ గారు | 

అని నుడిపేన సద్భ త్రీబూర్వకంబుగా (_మొక్కి- పద్మాయ డు... 

పద్యా-కీ రస ఏశతాళను; (కంజలో చనా పలి. 

“ఒన్న మోనా రాయణామ” యోగివి'ధే రు, నన్నుతింప నింత 
జనభ్యేయ స) , ర్నవరా॥ కన్ని రు లని నసేగాంచి సాకంగ 

కేరిక యటు లొసగసీవీగ [యూ॥ సంతనీిను మోవగుండ 

యీ వయ్య యింతకంెట  నెండుకాంచు యేమి బేదయ్య 

వెరా॥ 

నని యడిగిన సంతుష్టుండై ___ 

తో: శ్రుతకుణీపతి శీతివిభునకు నొక మాతులుంగఫల 
మూతకుణంబున, నంగెన్టానుగడ్రెన ఫణను గొని తెచ్చి 

' కొంచిన నందొక కాంచనాంగి ముస, కన్ని లరుయుండిన నలరి, 

నుంజడు బీ')ి పద్మని జే రిడి ముచ్చటలూరి 1 రానూ! 

. గారాబంటున జుందుచు నంగతలంబునం సూ గడం. పెటు 

ద్రాసుచు నుండగాల గొంతకాలంబునకు జొల్యంబు గడచిన 
ఎం 



4% శ్రీ మోతుగుండ రామాయణ ము. సారిక భ. 

పదాతి - కీరళలన = కన్నడ : అటతాళీను. 

క ఇఇ కెన యగుకాంతు డెన్యాణ్ ఫో! యోా॥క॥ ధన్యు డై తైనట్ట రాజర్యుం 

జెండున్నాడో!. ॥క॥ రూపవయోగుణ సంపన్నతలను లోప ములు లేక 
లోకముళో మన. . ॥కన్య శకెన॥ నరులలోపల విధ్యాభకలలో బన్న ౫, 

వరులలో మజీయు ఖేచరులలో గాంచిన ॥క॥ _ మోాతుగుండ[పభు వక్ష 

యకృసా కటాతుము చే.నిచ్చినట్టినా సయ్యంపు ॥కన్య శెన॥ 

వ, అని యోజంచి, యనంతరంబ , స్వ నుంవరంబు వాటి 2, 

అప్పుడు 

చ. నరుః లుకు ఖేచరుల్ సురలు నాగులు యత్వులు సెద్దచారణుల్, 

గరుడులు రానణాద్య సుర కాంతులు మానులు వ -గ్టలున్ గిరుల్ 

దరువులు కామరూపములు దాల్చి మసహావిభ నంబుతో స్వయం 
వరమును జూచుకోరికిను వచ్చిరి తన్నగరంబు. జరయా. 

వ. ల్రట్లు వచ్చిన వా రందరు విన, 

తే రహీని నాకాళనీలవర్ష్యంబు రీతి 

నెవనితనుకాంతి వెలయున్నో యవని నతని 

క్రీ శుభాంగిని నిచ్చినే నిపుడు పెండ్లి 

చేయ బూనితి నని వఠల్కె- శీ తివిభోుండు. 

వ. ప ద్మాశుని వాక్యంబున కోందణు దువీతు_లై యిట్లను కొనిరి: 

రాజులకీర్పన_కన్న డ: రూాధక'ము. 

బలువెళాసకాడుగా డె అయాతేడు! బలు॥ కడు _ నాసకొల్సి మన 

లను రాం చేసీ యిటుల భాొషీంచెడు! | బలుమోాస॥ ఈ కన్ని -చక్క-ద, 

నము.ఏ కన్నె అందుగనము! చేకొన్న వాని భాగ్య ముది యెన్న నలవి 

గా కుండును |బలుమో॥ ఆచు)దమైన రూపు మన యందు నెనర 

కొదన్ర ! భువియందు మోక్షగుండ విభనందు నుండం గాం జెలును 
ev 

(బలుమోస॥ 
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వ. స్వయంవరమసి వీలిపించి వంచించి యెందునులేని యొడ్ల్డ 

ఏన్నియున్న వాడు. ఇన్న రాధమునిం గదనంబున వధింలుంచి యా 

ఎను గెకొంద మని యెంచి యందరుకు, యుద్దాభి ముఖులయిన 

పద్యాతుండు 

తోవార : వారల నెల్లను వాడి శరంబుల వెచుచు బో రాడ 

సూరత బోవిడి సురలు మానన్రబు సుక్క యనలంజనగాను ॥రా॥ 

న, పద్యాఘుండు విజృంభించి తజునుచుండేన సహింపనోపక దాన 

మా(తేము వెనుదీయక పోరాడి, 

నుత కోకిల. 
వా 

అకు యంబుగ కోణకముల్ గొని యాతనిన్ వడీవెచి రూ 

నేవణంబులం జూచుచుకొ దగ నేపుమూవీన, సుక్కి- పు 

దాము డాహవభూమి6 గూలీన నందటబున్ జెలి కొనన్ 

అక్షణంబున రాగ దా౭చెను నామె బెహాను వహ్ని లోల, 

వ. ఇట్లగ్నియందు దాగి కనబడకుండిన నా కన్నియను వెదకి 

నూ పురంబంతయు గాల్చి శ్మశాన తుల్యంబు. జేసీ యందరు 

గి జనిరి, లట కాముతత్చరుం డై పద్యాముండిట్టి దశ ననుఖభఏపించ్చె 

క, వరియింపరు ల త్లీని ధీ 

వరు లెన్నండును నెమ్మునమున భయ శొకంబుల్ 

మరణము! జిత చలనమును 

సిరి. బొందిన వారిశెపుడు. జేకురు ననుచున్.. 

వ, అంత నతేని పత్నులు వేయినుంది సహాగమునం బొనర్చిరి. 

బహుకాలంబునకు దశకంఠుండు వమా నారూఢుం డై దిగ్విజ 

ఎరగువాండా వమౌార్షంబునవచ్చిన--- 
౧ 

క్రోేవార: అనలకుండ బాహ్యా ప దేశమున నాపద్భ చరింపగను, 

ణు డా, కన్యను దశకంఠున కటుజూపంగ6 గనెను. 

{ 



44 శ్రీ మోతమగుండరామాయణమునారికథ. 

వః ఇట్లు గాంచి యతండు మోపవాంబుచే విమానంబు గం 

బటపుచు, 

శాప-కీర్తన. ఫూరికల్యాఖణి: ఆట తాళేము, 

ఉం డుండవె యోాచెలి ॥యుం॥ దండిముగండ (పుబలుండ్ దయ 

నిండారగ ॥నుం॥ లోకు లనేకులు సీకొజశే గద యోొకడ. గీ కాక 

దాకి మును వే కూలిరి యుండు! అప్పుడు దప్పీన, విప్పుకు దిప్పుని! 

యొప్పులకుప్పు ముదమొప్ప నను మప్పుజేయు ॥నుం॥ రాతస రాజను 

రావణనాముడ: నీశ్నీతి మోతగుంజాధ్యఘువర సాయీ యగు ॥నుం। 

వ అని పలుకుచు డాయం జనిన, నా పు మరల సగ్నీకుండం 

బునం (బవేశించినం గోపించ్చీ_ 

రా! తోవార: బహుజనమును బాఖభంచిను దొ దచసానున్సి 

లోపలంజేరి యవాహా! యిప్పుడు నటుల నె జసెను నతివ కము చను 

త్కా-0 |రామ॥ 

వ. అయిన నీరవొస్యంబుం దెలిసితిగదా! ఇశను సాధించెద నని 
యెంచి, 

సీ అంతట రావణుం జోయగ్ని కుండంబు 

జల్లార్చీ చూచిన, సరగ నందు? 

బంచరత్నంబులేర్చ్పడం గనుపటిన, 
య 

నవి సెట్లలో దాది యదీ విమాన 

మున నుంచీకోని పురమున “కేగుదంచి 

తక్సేటిక చేవమందిరమునందు 

నునీచీ, యాళ్శాతి మందోదరితో 

నన “భామిని, నే రత్నపంచకంబు 

క. నీకునై తెచ్చి, బేవముందిరమునందు 
బెటినానన, నామె యా'ఫికుకడ్లకుం 

ర్స €2 



బాల కాండము, ళ్ 

జేరి యెత్తంగం జాలక సీగునొంది 

భో ర తో ౧బెల్ప నద్భుతే పడుచ్చు నతండు, 

న. ఆ మందిరంబునరు. జని, 

సంతో? కదిసించిన నది కదలక యుండినం గ౫డురోవము పెన 

గొన్న, నెద మెచ్చుచు పరువనికగములతో నెని న లేవక యున్న॥ రా॥ 
అఆలు క 

న. అతండు మహాపరా శ ముబున లాగి మూతదీసిన, నందు. 

a) 
గోటిసూర్య (సుభా నిరాజమాన యె కన్నుల మిటుమిట్లు గొలుపుచున్న 

కన్నియయున్నం, గున్నులార. గని మందోదరి- 

ముందో కీ గన-విటవారి?; రూపళముం- (యోరపా) నలి * 
అటే 

వీది యీ విధము నా మునంబులో సంశయ మగు! ॥ నేమి! 

స్వామి, గత్నము శీవిలీ విట! యీ. యెవ్వా రగు! ॥'నేమి॥ మేలు 

మే లగు! బాలిశామణి సేం దెచ్చి సి వేళ నిచ్చట నీల గన్నడెం | 

జూల 'దెల్పుము స లమే(ికి! [యల॥ భు+రిపు వురాథుగుండ సవారి 

నారిగాబోలు! సీుువి గంత భెరం మూనదుజీ 1! తేంచూడలగ జీర 

రెవాసగును॥ foo vl 

వ, అని యడిగిన రానణుయు పద్బాతుభూ పాల కుంనంభూత 

యగు విసుకొజకుం బూర్వ్త్రగ౧బు త సుుపడిస సాట్లన్ని యు నగ్ని కుండం 

బునం దాగిన నావను దా దెచ్చిన పధ బును 'డెలెలీనవని, మందో 

దరి యదరివడి, -.. 

నుం షో; స్వకులధ్వ౧సమునకు సీ మును అంక రుం దద్చిళ నగు 

"నే! అకటా! యిది ఛెలిక యని మెందచరు మూదిశ క్సీయగు న దం 

|రా॥ నీ వంశేంబురు సీగు జీయు నిక్, గాప్రన, నిటుసల్బకువు:! 'రానణ, 

ననములలో విడిపించిన బోఫ్సు నచట నత్యెమ్ను॥ 'రా। 
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మంకీ రన_హీందూసాని కాఫి-రాపకముః (నను మార్చు వలి. 

మరు మాట కెలుపవలదు వినుము మానవాశ నా! సేటికయం 

ద్రీమి నుంచి చేర్చతోడను నొకచోట భూమి దవిష, యందు మాట 

దగును॥ మరు॥ వరగ్భవాస్ఫు డయ్యు విషయవ"*ంఛ దవులక, ధరబరగు 

రాజయోాగియింట బెకుగు ముందిక ॥మరు॥ సర్వమును పూకు గుండ 

సామి మయముగ గను నిక్టిచారు గీమునంగు నిలుచు నింపుగ 

1వరు మూ 

వ. ఎంతనూ[ త మా సమయమందిచ్చట నుంపనలదవది నోక్కి 

వకాగాణించిన భయకంవీత గా తుం డయి రావణుండు.-- 

తో; మందసవమందా సుందరి నుంచి వివూనముపంబ నుంచు 

కొసి యెందైనను ధరయందు బూడ్చి రం డిప్పుడె యని చెప్ప పని॥రా॥ 

వ. రాశుసభటులు సిద్దపడుచుండ నప్పుడు సరుష్భణు నిన, నాగకన్య 

యుట్లని యె. 

వీ ఈసారి లంకకు చేతెంచి రావణు 

బుతమి[తులతోడ బొలియ గాలు 

మూడవసారి నేర్చు న వచ్చి పొండకు 
నతకంఠతు రావణు సంహరింతు; 

నాల్లవసారి మానక వచ్చి మూల 

కాసురు( డను ఘటకర్షసుతుని గూట్తు; 

నని చప్ప నాలించి యసురుెల్లనమృాత 
(వొయు_లైరంతిట రావణుండు 

గీ. భయము నొందియు నదియు లోపల నడంచి, 

దీని నిప్పుడె పట్టి వథింతు ననుచు, 

కతి రుళిపించి మెకి లిఘ)0మున నుటుక, 

నడ్డమై నిల్చి నుయ కన్య యని సమె నిట్లు. 



బభాొాల కారడము. శ 

నుందోగీల్ జనం ఆనితాళము: (నీతితో) బలి, 

వాయ సీ వింత మూర మేం గలిగి రానణా! బాలు! భాటిగా 
) § 

స బంపంబోలు నే! మో రానణి"॥ చఛాటు!॥!, న్నయ్ సాది ౧లువక్స 
ta 

wt సంచ ను చ ఒం మూాంటగు NY “nan స ఎను చ x (ప్రాం నను ము నన్నననాంటంటం నులక, BSA (( ౧ంతుసును చు 

ఇ నాడ! వెంగ నెగే యు కి గో! సయును 1[చాబుసీ!] ము౧న వచ్చు 
ha 

గ 

(11 1] అజ టీ 

టో i టల! గ్ న! శ ఖల / ' Ce | ' bu ౧ " 

౯ మం 0) tap దయమెంగు SoC AN ౧) ముందు సడ rs 3 wel నుంటి 

(టే tr 

గొను !_ వెంపుగా.. శ్ర మొక గుండనుండిగుది _ నెటుగన్లు ! 

oD 

న సరకు నిచ్చు పాయను యననంంచునని [1 ఏ సంస సిస్సుడే 

న 'నేమి చేయలి ప్ర? ఇకాంటాాంచన ముందట గతి ఊకో నము. ఇచ 

 స్ప్రాంటిని ఫి సుల మని యన్న, సిసి మిన్నకుండి అంగ రాతిస 

టు 

నాసిసియు న్న సిటి విమాన మాన ంనిడి న్ుగున్న గో 

మాసమున సెమి” చి మిగల "ఖవుర దేముని నక్కి షొ! 

కసిగ ఇ "rt, చం బానిస శగఘు సీస నమలాలి టా “ML 

SY WET DO Ee Ub స DD "పు దాడీ Hrd hoEg”. 

ఓరీ సూగ్య్వా (గనొాణము నొ 

ఇరుటంముగనా ఫీ దీ;వలుం. జాఘామిని 15 

న్ సున సరు సమః) 

క నము ౩న! టుెసీ కుల, DONC 

నే. ఉమ రోం టం పరసీని,: WET నగ్క-ని మును 9౮ రగు 
a 

దున్ను నుసి రయుక్కిం వో గుది సమస చిని నతుఖు, 

నం. ఈ నాగగిక్ అ DUES నాలా గమునాటి సుంద 

లేన, వేగు ్యాడుడు. సృవుని శతకు నేగి (ముకి =, “ఘం దేవ 

గ స్ట్ వచించిన బగ్నుము, మెంచి తగు 'నువిన “ముంచి 

ం గనుపీంచి సీడి శొను' మంచు నొసగి. మోూవనమున | రోము! 



ర్తేప్ర శ్రీ ఇూాతు.గుండ రామాయణము-నారికధ. 

వ. ఆపెళ్లై యె క్రించుకొని జనకమహారాజు సభకు౭జేరంబోయి, 

దిషజుండుు 

విప-జనక సంవాదము కీతకాన._ఆది తౌ ళ్గ ము. 

వి “భూమిపాలవరా! (వేవును నొ నునవిని వినదగు! భూా॥ 

రా.“భామోదేవరా! దీముతితోం దెలుప దగు నది॥[భూ॥] 

వి.“తా మొసంగిన భూమి దున్నంగ నేము కాని యిది యొక టగవడై 

| భూ[) 

రా_వీమి యున్నను నేమి కర్తలు స్వామి తామే సంశయ మేటికి॥ భూ!) 
ఏ_దా'న మిడునది భారుణీయకద! యానిధాన మిడి యుండితివే ॥భూ॥' 

రా-దాన మిచ్చిన ధరణినుండిన దాని నేను దగ గైకొందు నె ॥భూ॥) 

విఈళీతికి రాజేందు లే యధ్యతులౌదు రంగేటికిని నిను |’ 

రా మోత గుండాఢ్యయుని పదసావ్నీగను సర్వము తనదే ॥భూ॥ 

వ. అని విప్రరాజన్యులు వివాదపడుచుండ సభవా రి ట్ససిరి: 

తోవార: వలదు వలదు సంవాద మేమిటికి వాకిలి దీసియు గ నిన 

నెలమి బెళ్లైలో నేమియున్నదో తెలియుద మందజమనిన ॥రా॥ 

వ, మంచి దని భటులచేత మూత? దీయింప నంత మేఘవినిర్లశే 

విద్యుల్లతిక యుంబో లె బాలికామణి వెడలి వచ్చిన నాశ్చర్యక లితులై 

సభాసదు లిట్లనిరి: 

క, తన తండియెన సాగరు 

గనవచ్చిన లశ శ్రబోలెం గన్యామణి చ 

య్యనం దమ గేహమునం జేరెను 

మనుపం దగుం గూతులాగ మనుజాదీశా. 

వ. అని పలికిన సభ్యుల పలుకుల కలరి ంలబలావతి యందున 
కియ్య కొనియె. ద్విజుండును బాలామణిని జనకభూ పాలున కర్పించి నిజ 
గృహంబునకు జని యె; అంత్త 
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సం. తో: ఆడిరి గుములై యచ్చరబోగులు, పొడికి గంధర్వు 
న్యు కూడి 'దేవతలు గుసుమవగ ములు గురువీంచిరి య చృటను॥ రామ॥ 

స 

న. మాతులు౧గవల సముదూశి గానస్పున మాతుయుంగి.నునియు, 

ప కుండంబుస నస ౦ట౧చినవి గాన్టున వగ a గిర్భెయని యుగ CR 1వోగ DY 

. mR we un కీ 

ఎగుటవలసను ర త్నావతియనియు, ఫరణిను దీన దుకు చఫవ: జ ముసియిు, 

కుది చేం పెంపంబడుట చే కవానకీయసని సియు, | Sra) [USES వసు కోస 

కలుటచేం సీత యసియు ౧, బద్నాళ్ స పొంగులు న మానుకు పరం బద్ధ 

ఎసియు, ననంతేసార్గక నామం ఎతచేనా ముకు పరుపుని ననుచు డు న 
i 

డు సుఖీల యను భా రణ (గూడి గారాబంబున సాగును ం స 

క్ల 'భొల క్రీడ చ నర్చుచు, 

శూాలిశేరాసనము నెల చులుకగ సీవ్వుకా 
em) + 

ఛ్రా లికబలమును గని భూ 

పాలును నిస యము నొంది ఖౌావములోనకొ, 

న, ఈ కోదండ.) 'బత్తుటక సాధ్యం? సం Ne మనుహ్యన నాకం 
ఎంట జీ 

న నవతేరించిన పరాశి కే యుంవవనమ్ము సాగక ! సూ పా స టు 

౧ చివి, ఈపారళ రాసన.) ఫి టి యుర్కుం ఎ ణి WE TP Ree.) 

జంత ఇ య. 

రు 'జెట్టట్టు న సమ్మ ౧ గౌ వని యంది శవ్యుంబు జాసి యుండ 
fy. 

శ" కీ సన-కల్యాణి: ఆగితౌళ్ పు, (మునవిన్సి పలి, 
TT ఖో క ar uP బట శ ల నసరథఘారమణ" ! మస పుసో ! దిసరఫ యశేమురంజింగ్న, 

సుయ సుష యలరా'గను సకం మస sy వన ఘను 

ను డారాశ సిలసిభనరును పీ* వ పీసు. మం? "గ MATT 

చన రాపాలుని సంకల్పము " గి RAMR fron హి? IEE Patel) SIT) 

wo hy, es వ టల లి ఈ ] అ కోోశండను A509, తలని భై ఏలు, = ము) Wn గ పస ద?॥ 

k pa ఖ్ చ అ "| ఇ (| క. మోొథీవుర ధనం. రాముగము మిం 0 నశ 

శతాతో నవురడి స తె + తనురణీగిన RE, స లను TM GA నీను; 
ఖీ wh 

గులచి లేమున పవింటిర్సి పండి సమయమ య్యే జో యుద ము చొవ్వు॥ 
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వ. మోరు వివాహమందిరమునకు దయచేయుం డని చెప్పీ, 

శతానందుండు వోయె, ఇ్రక్కోడ జనకుంకు వివాహమునకు సము స్తము 

సిద్ధము చేయించి వధూవరులను గసేయుండని యాజ్ఞాపించ్చినం గాంకేలు 

సని రామ లక్ష్మణ భరత శ|త్రఘ్నులను, సిత యూర్చిళ మాండవి 

శు”తకీర్తులను, వేజబు పజ నలంకరింప. (బయసత్నించిగి 

మధుుగతి రగడ: 

పల్లవి; సీతారాములను. గా శేసిరి వేడుకను చెండ్లికుమాగుల 

(బీయమున గొందటు, పెండ్లికూతులను (బేమను గొందజు ము క్రైదు 

వులటు ముదమున వీల్పగం జిత్తరు చని కెను. "చేరిరి చెల్వుగ) బీటల 

మొా౭దను బంపుగ నుంచియుం బాటలు బాౌడునుగ, బరువము 

గాంచియు, సంపెంగనూనెను సరగున బూయుచు, సొంపు నలుగుల 

శోధిలం జేయుచు నను వొంగ స్నానము గావించిరి 'చన్రులుగం 

వడి యార్చిరి మోదించిరి వన్నెగలుగు దువ్వబువల. గట్లెరి కన్నుల 

రాగసుగం గాటుకం బెట్టిర్కి ముద్దుల మోముల ముదితలు గారగ్నిని 

ఏద్దిరి కస్తురితిలకము. బేర్జన్సి బరిమళగంధము బాగుగ బూసిర్తి పరు 
ఏడి వరధూపంబులు పెసిరి, సురు చిరసునుముల సరులు ఘటించి నర 
'౦చుకముల వాసి ధరించిరి నవరత్నాభరణంబులు దాల్సిర్కి నవసీ 

క జసమనయనలు గొల్చిర్కి మకరికలప్పుడు మమతను వా?సిరి; ప్రకట 

సరావలోొప్ప గ గె సేసిర్సి అంతట జనకుం డందజు. గూడను, సంతో 

సంబున సభ్యులతోడను, మంగళకరహీొత మహిత నాదములు 

పొంగుచు మోోయంగం  బొలంపిమొత్తములు, సేనలు చల్ల గం 

జెలగుమనములను వాసిమోాఆఅంగను వరఫూజనమును వారకచేని, 

ఏిహవామందిరము వారల? దోడోకని వచ్చి, సుందరము విరాజుగ జేర్చి 
యమేయవిభవముగం దీకుగ లగ్నము. చెలిసి విభవముగ॥ 



బాల కొంగ ము 61 

సన లెకొలా్యణనుటై నము, 
' (an) 

-»- ఇ 

నిన ఎ కలాల! ఆటల ల్ు. 
శ we hr 

/ ౫ ' శ ¥ _ న్ టి || 

గ్రా ఇమునరదిం చం గన్న కొముయుంరు. కిళ్న్ళిణా రాగ నస ఏటి i a a 4 ఫ్ గ్గ my 

os Ma a 

క బాడుగ ॥ ఇటే ఇవో న. ఉస Ve శశ ఆ 

368 సృృపుశు భాల్వ్బమును గరా పు దజమును నుగూణామును గాద, 

'సల్యనెనయు డి సొతు 'డనునును యొంద్క్సి ముది సొకిత్ఫుముగ 
rh 

మునకు నతను గరి మమోాటులగి ఇరు ను స. 

హార్చివానన్యరు రుబనునోసం సస తా ముని సాలమ్మ, న (7 

క్షు My py yt స కి గటి An) bY nO స స సునన్ | ] (నీ 1 ఓ MNT ny శీ 

తుఘ్ను తీపవరు మచ్చి, యిచ్చి, కీడు os సగం బవ గాసి. 

త్ో డు వేడితో ఛార నవీన PN 

ధరను నా ర దాననన్ను తుండ న వం నరామిగుంండ సవానుం 
hee 

చ్యుతుండు, సరగ దమ్ములు దారు ౪ JON WTP HT vd MM 

ుంగళసూ తే: ను దాను గటి ఘట్టి, సన్వరినెముగె 6 నుగ వ. 
ఉ్రే 0) 

సేయగ నగుసశా జనులెల్ల సర యగ గెల్వారం॥ 
1) 1 

సంధితోపా బంధుప్రు _ అందకు. బరమాసందము ెంద౫ 

శ ఏం ఈగో ట్టి | “gy pw 

ంవానాములుు విందు లొనర్భుచు పెటుకటో. గాపిం నను క భాగ 

సిటు | రొ॥ 

తోటురున సి! న్ ములకుంగోరిన రురు 0 చ్చే బహలమతుయు 

మువమ్మైటః గస్యూ. నరులకు నో సనగ సం వ సగ్చే 3 | గా 

గాపించినవిగు గదగ్ యు యా ధ్యాగుః భోన సిన్నమిత నున 
(pa క 

MN 

స 4 శీ శ [1 నా అం 1 - 7 

శోవనుధ్య మున నుర్న్నః ఫులే MHC, గ్ nl Rion La ఒబం సు నే ey: 

వ. నడివడ వడంగకుచు ససరు పంగ bm 0 “Bb పారి) 
(4 

ద్ధండయ్ని బగు సి యే. , 



క్షీ 

దళ. కీతకాన__.. పొందూస్థాని కాఫీ ఏ అదితాశేముః (శ్రీపతి యింతేటి వతి 

శ్రీ మాకుగుండరామాయణము..నారికధ. 

ఈ విపరీతము లేల దోచెను | సామి! ॥ ఈ! భావుక కార్యము 

లు వడసీ యుత్పాహమున బోవ నుత్చాతము లానహిల్తెను గటా?! 

1-ఈ॥ గాలియత్యంతముగ గదిరివివంయ బూ నె! థభూళి సూర్యుని కాంతి 

తొలగ (గమ్మెను గటా! ॥1క॥ ధరణిని మోత్కగుండవగుకృప 

రాదాయె! గరితురగాదులకు వెజపు గలిగెం గటా! ॥ ఈవిపగీతము॥ 

వ. అని యడలున నడిగిన దశరథునకు నసీష్పముని యుట్లని మె, 

వసి. తోపారం 

అదజకు ముందు మహాభయ  ముక్క-టి।'యానహించి త్వర 

లోను అది తొలయసను నావీదప న యోధ్యకు నరుగనచ్చు మేల 

గును! రా! 

ల 

వ. అని చెప్పునంతేలో... 

తం(డియానరతిని నౌదలమోచి తసతల్లి, 

కంఠంబు దునిమెనే గణ్యసుతుండు 

పీతృవిరోధిని గా_ర్తవి ర్యార్టునుని బట్టి, 

పాాణముల్ దీసెనే (పధితవీరుం 

డిరువదియొకమాజబు దిరిగి నిర్చాహుజ 

మొనరించె నుర్వి నే య్ముగమూూ ర్తి 

కక్ష్య పునకంసిచ్చీ కాళ్యపీ యనునామ 

మొసలా నీధరకు నే యసమ శహారుం, 

. డట్టి సిద్ధ వతిజ్ఞు డభ్యాత్మఏ మండు, 

పరశు రొముండు దివ్యా పంబు కీల 

గల శ్రీరామ చందా పొలవకోొళి 

మాల నీలంబ జె ముల్లోకములు వడంక, 



ఛాలణళాందము, 5g 

వ. ఇటు కుదుట నిలిచిన పరశురామునిం గని శీ) రాముండు య 

ంబులు ముకుళించి స న మస్మాలిం'చిన నతం డిట్లనియె: 

పర. తో పూర? మొకి-న పిడతు సె! మును రాజన్యులం సుకం 

/ను గూల్చివిని! జక్కతి విక ననిసీయుము! సన్నును జఇన్యాషెన 

ధృతిని ॥ రా॥ 

వ, అనిన సన్వుచు ఫీ/రాముం డిట్లనియె? 

ర*ముని ను గ్రకోకిల. 

ధాగుణీతలమెల్ల గక ్ రసావపసేందు?న కిచ్చి వి 
సొర ఖాంతుండ వై తేపంబును సల్సు చుండుట జే నవు 
స్మార పాత )మనంచుం జీసితి గాని సీకు భయంబునళా 
కరి 'మ్ఫక్కి-ననాడ గాను: వాసింప చీటికి భాూనురా! 
న. అనిన రోసీంచి కరనురాముం డిట్రనియు: 

వగ, కీతోణాణ _ కానడ రూపకము. 

అనో నీ ఆెససుండ నకు న్ సునూ! భ్రామ ! యాహళఈ॥ 
కా వవముస ససా న ఛావోర్షుని ముఖ్యనృపులం మోాహారించి చంపి నట్టే 
హానుుడ ని కు గార[! యాస] రాము! వ్సల "నీ నిట రాజిల్ల గ, 
పింకొక రాముండ నని వచ్చిగివా! రాజస్లు నిను బోసత్తు నె యావా। 
ల్లోకి భుండు సోపు మాట్ గుండి నేగే నారు విగ్గువిద్ది గజ పి నతన 
నుంచి తట! యాగీ! యానా! 

నం అంనూనకు కను దా)మభ [నం డిట్సనును న్నారు 

రాము. కీ గ్గన-పీ ందూస్థాని కాసి: ఆదితాళము. 

నెన్ఫుడిక్ పను భారిన *॥ స్! ఇమ్మ్హి నా భుజూసత్వ మిట్టి 

గానన్ర॥ నెమ్ము! 'నేను పేసోదము” లాగ గానె విటిగ నాశర్లాంత 
-నితీయునంచ కలదె.యుగుసిఫో దండము! నొస్సుదికా॥ నేల 
ఫప్రులజంపం గోర గర్క వంశెచాల్కు సీ వగ్గు లెన్నియాడిన సీ "శ “చల 

tv} 



ర్ శ్రీ) మోత్సుశుండ రామాయణ ము_వారిక భః 

నిన్నాంప! నెమ్ము! సదయుండా మోవ్షగుంబేకు సాతి నాకుతుక యిది 

యదధియె సీ గొడలి; యుచిత మైంరీతి చేయుము | నెర్మువిన్ ॥ 

వ, అను వాక్యంబులకు నత్యంతకుపిత స్వాంతుండ ౧లు జానుదగ్ని 

ంలుట్లని య; 

గీ నీన్ర వు [తియుండవ్లు నేను విపు,ండను, 

గర్భ మున్నదటులం గాంచం జోకు; 

నాపరాక)మంబు నాభుజశ కి యు 

నీకు. జూపువాండ నిశ్చయము గ, 

పర. కీ రన  అదితాళవు ; పోపొమ్ము. 
జాలీ 

పోనియ్యం బోనియ్య రాఘవ ! నిను! బోని! పూనికతో నిన్ను. 
బట్టి పొం గడంగం జేయక నే॥బోని। సారహీనమైన విల్లు బూరిపు కుక 
రీతి విజిచ్చి ఏరుండ ననును విజ్ఞనగుదు నేతెంచెదవు ! విఇబగు శాల 
మనవచ్చును నా విల్లు సూడు! వోని వీముబలుండనయిన సగర... నివ 
వీని లేకయున్న శ్రీ మోక్షగుంు స (శ్రర ఘు రాము: వని యన్న సిన్ను; 

నాముందర నీ సామర్థ్య మేమి పనికి నచ్చు నింక॥ బోసీ॥ 

వ. జనకునియింట నీన్రు విటి చిన విల్లును, నేధగించిన షిగును 
విశ్వకర్మ యెకకాలమంశు నిర్ణించి యున్నాడు. అందొక్క.క (గిపురా 
వురసారణ కాలంబునందు హారునకు సురలే సియ్యుంబడయు. జాని మేం 
విపుర సంహరణంబొనర్చి తేనశ కిని యీాశ్వనుండు వొగకుకొను మున్న అలన 

ర్షుండు శ రాకృృతిచే సహాయపడ, శిస్టండు జయిం జె నన 'దీవత 0) అడ్షీర్సి 
గ (పమథులవల్ల వని శివుండు కోపించి వారిని యువ్తంబునకు ధమ్మాన, 
డవ కాండాసనంబు వారిక్షి నిచ్చి దేనతలు పురికోటుప పారి. సార్వ 
భోరు ఘోరంబయ్యె. అప్పుడు హరికరనిర్భు శోశిరంబు దా యట ఖే 
రునివిల్లు నొచ్చి సేసె త్రిన శిన్ఫనిబలంబు లోటువడీ యె. అది గని, 



బాల శాంతము, శ్ర్ 

. చే వంద్రాదులుభయులను (నాగ చి యుద్గంబు మాస్పిరి. శంకరుంకు 
 శనభనుస్సు దేవరాతున కిచ్చుట చే సట జసకునింట సిలీచ వినును తన 
కోదండంబు నుచికునకు నిచ్చిన నతంకు జమదగ్ని కొసం, అగేగ క్ల 

నాకొసం గ మయముదట6 ౫ గ టఖా ధి వేటునకు నోటిని సబ [|] సని 

యందు మాటయున్న భూతపవలివాపుటుగా ముసెటరకు స నవిటునను! సొ చేత 
నున్నది వెప్పవచాపాబు, దీనిబలంబు సీ వెటుంగ' వ్రు, నుంచిడి! దీని నటి 

గుణము సారించిన సీన్స మొనగాడ వసి యెంచిద. తేదినో సనద నని 
తేలంచెదు నిన్నూ వధించద నసిన, 

సం. తో; ఇస్వీధమున నగల సోదిరిన. 'గాముం | గనులు దా 
జేళోనియుక : 5 సస్య మ సొర ఈము NE pry, మూ న నలగాను 

సనియెన్ ॥ రాను॥ 

రాముని = కీర్తన _ ఆదితాళము ... (పోఫ "మును వలె 

మంచిని మ:చిని GR ని! బి మంచిది] ఘముచి ఉన సీపాన 

ములు (ధుంచి తు గడ! చెసను] మంచి! ఏ! సొకైద్వు వుండని నిన్ను. 
జ)పనె ని కానన వీతతో ర్న, ద్రీన్సక అ పిడిపిిమునా | 

మోవ్ష సండాధ్యయుం సుని సిషీంప చీ DU సై! మం చిని! 

న. ఈలీలంల గాలాంతకునిభోలై బలాదల0ం౧భుటు __ దేగింరుక' 

(వేలు చ మోం నిలటువంబడియున్న పగను నా ముసి "కీల చున్న నిటుంగొని 

యల్లై తోడు పెటున లాగి DE rH పోడి ని కాలి దులు నే 

యుదు సస, 

క. పగ్వన నమ నిటు వంగిన రూగుసు ప టరులు సి భార నస్రు, 

పూర్వజ్ఞ "సము వోదమి యభఫుం డని పెండ టొడంగ దా 
నపుడు రామ! 

పగళు. క ర్లనుకమాచ్: రూపకము. 

రాను ! సుఘళ్య్యామ బన బే | సగకలశాోోశాఖి [రాము 
రామా ! రణఖీమా 1! ఘననామా ! పం భామా | రఘు 1రాము॥ 



ర్య శ్రీ మోతశండరామారయణను-సారికథ, 

అజుండ వవ్యయుండవుపరుడవు నానందమయు:డ వాదిమూలకారణుండ్య 

నిజమా యాగుణయుతముగ సృజియింతువు ప్రజలను రఘు ॥రామ।! 

సంగసహీతులయిన వారలు నిను గాంచలేరు సంగరహితులయిన 

ధీరులు రంగుగ దమమనములలోనం గని యానందింతుగు ॥1రామ।! 

మోాకుగుండపురవిహారకా ! నారాయణకవిరకుక ! వజ్బావదూర కా! 

మోక్ష్మపద ! దేహాదుల వీశ్నీంతువు సావీ వగుచు ॥రాను॥ 

పర. తో; ఆదియందు నే వారిని గూర్చి తప మాచరింపలా 
నతడు నాదరమున బృత్యత్షుంబయి యిటు లనుచుం బలిశెం దా 

నపుడు ॥రా॥ 

మచ్చిదంశమున మహిని గలిసి నీవు నిచ్చలు పైహయనృషఫుల, 
మెచ్చకతు)౦చి యమేయశమంబును మెజియం దాల్చు మే నవల రా! 

రాముః డనంగ దశరథ కౌసల్యల కమహిలో నుదయించ్చి నీమము 

తోడుత సీకుదర్శనము నే నొసంగుదు దయ యుంచి ॥ రా| 

అని పలికిన నాహరివే నీవై యవతరించి తని వేడి చనియి, 

మహేందా/చలమున కాతని యనువుతిం గొని కొనియాడి ॥ రా! 

వ. ఇట్లు పలికి పరశు రాముండు చనినవీదప రాముండు భయ 

భాంతచిత్తుండై యున్న దశరథునకు నమస్కరించిన నాతండు కొడు 

కును గాగిలించుకొని దీవించి యిట్లనియె: 

దశ. కీతకాన-ఫున్నాగవరాలి: ఏకతాళేము. 

నాపుత్యరత్ననూ ! నాపెన్ని ఛానమా ! ముద్దులయ్య ! ॥ నాపు త్ర 
నానోముఫలమూ |! నాపాలిభాగ్యనూ ! చిన్ని తండి) [|| నాసపుత॥ 

నిను వేగ గంటిన్సి నేగీ ర్రిగొంటిని లోప మేమి  నాపుతి॥ 
నరమోకుగుండపుర మేలుపుండరీకనయిన |! [నాపుత)ః 



జూలనాండము, ప్రి 

సం, తో; అని లుటు పలుకుచు నందటు గుమిగా నరిగి 

మోధ్యను దరిస్కి ఘునముగ బారులు, గని ముదమొందగ జనిరిం 
'ముల బొరసి |! రామ॥ 

వ. తదనంతఠంబున భొనుముంతుండు( గోసలుంకు లోనుగాగల 

రెనమండు) శ్రీరాముని మేనమామలు తవముతమ స్వబేశంబులు 
చుచు రాముని పాణిగ ) హణమహోేత్సవము నకు రానలసీవదిని 

భుండు శుభలేఖ లంపంగా వారివారి నునంబులలో వారు వా రి 

కొనిరి: 

తో: రామార్పణముగ రయమున గాంచిన నాముద్దుల 
న్కు చేమ మీటగ వరింపక సీతను బె-డ్లి యగుట మె ట్లిలను॥రా 

వ. అయిన దీని విచారింపవలసిన దని పితివారురు యోజించి 
చ్లా వినులజ్ఞాన క్రియాయోగాదినామంబులచే నలరాష తమ కూ 

) నూటయిరువడి యెనిమిదిమందిని దోడుకొని యయో ధ్యకు 

దశరథాదులరాక వేచియుండి, వారు గృహ్మప వేశమునకు నచ్చు 

రుమున= 

క. తనయాయుతముగ రాముని. 

గన వచ్చిన మేనమామ గారికి. బ)యవం 

దనము లోనరించి యుచితాౌ 

సనములం గార్చుండం జేయ సంతోవమునన్,. 

వః ఆసీనులయి యి ట్రనుచున్నారు. 

మేనమాంక ళ్యాణివి రూపకము. 

ఫంకరముగ భోనువంశ శేఖర | వినుమా ! యాకన్యల6 వై కొని 

రెపుము భరింలుంపుము సీవ్రు ॥ఫ్రికరము%॥ 

సీ కర్పితముగను గంటిమి కావున దగను, రాకొనురుల కిం 

రో దియ్య౭గ సత్యంబుగ ॥ఫ్రీకర ముగ॥ 



ర్ శ) మోతుగుండ రామాయణము హారిక ఫి, 

రతోవరహరణా ! నారాయణకవిశరణా ! మోతుగుండ పుర 

వల్లభ, మోహించిరి ముదితలు నిను [ఫకరముగ॥ 

తోహా: ఏరికోరికలు దీజిచి బో/వుము వీరికి భర్హవు సీవు; 

కీర్త భార్య నిక వఎలయంగ నీకును వేటుగం జూడక బోవు | రా॥ 

వ. అని పలికిన మేనమామల వాకష్టంబులు పశ్వసించి తండి 

యుండిన సభకు. జని నమస్కరించి రాముం డీ ట్రనుచున్నా౯డు, 

రాము...కీ ర్లన_రూప కము, 

జనక్క నామనవీ వినుము! మేనమామ  తెనముడు సచ్ ౩ 

యేతెంచినారు ఘనముగ తానముగన్నకన్యల నూట౨Mురున దెనిమింవి 

మందిన్ వెనుక౯ నొనుచు౯ కొను మనుచుక॥ జనక ॥ 

ఆముద్దుబిడ్డల రామార్పణముగ, దాము గన్నారట! తలల పో 

రట! ఆమోహనాంగుల నన్యుల కీరట! యామాటలకుకా దలంపళ౯ా దీ 

మనియందవుకా ముందు౯ా॥ జనక నామనవి॥ 

ధరను మోక్షగుండ భఛామునిసావీన౯ వరియించి కన్యలు 

వచ్చిరినేడు; పరిణయ మగుదునో! మరలి పొ వు శ్రందునో! పరమా 

పాయం బొండున్ సరగకా బెలుపకొ వలయుళకా జనక నామనవి॥ 

వ, అని రామచం[దుం డడిగిన6 దండి యిట్లనియె: 

గీ అగ్ని సాశ్నీగ మొదట బెండ్లాడినట్టి 

రత్త నెమ్మది యొప్పినం చెటబట్లు; 
లుకు 

లేనిచో మానియుండుముు మేనమామ 

బడ్డ లైనను ధర్మంబు వీడువం దగుచె! 

అని వచించిన తేండివొక్యంబున కలరి రోొనుంను నీతో దేవి 
మున్న దెస కఖిముఖు )డ లు న యోక్తుల నిట్లనియె; 



ఛభాల కండను. గ్రీ 

శొముని కీర జాన-ఆదితొళేము (కనలిపని) నలి, 

కవికీ! చిలుకలకాలికి ! యాలీంపవే! పీలువక మేనమామ 

ఏ నను (జేరు దలదిగి నలచికి గొలిచిర్కి గదవే॥ 

ననుం పెండి యాడం౫ను "వేడ్కతోడ జనకులపనుపునజను దెంచి 

గాన్న నినుం గాంచి, వినిపి” చితిని మంచి తెలుపవే॥ కలికి! 

1 

మునుమున్ను స్పష్ట్రముగ స్ వమభివమును, 'దిట్పుతరళాశ్సీ, వరా 
వ) 

ఖా జ శ ఖే ణా అ అశ వో దేశంసాత్ మనముస ననుచూనమును బూన నలది॥ కలికి॥ 

న. ఇటు తనభి ర యడిగిసంగూకు డందంబున సండియంబు గొం 
(+) ry 

రూనందంబున ముఖారవిందం ఖు ఏకెసింప వనుంధరానందన దశ 

దనున కిటనియు; 
{7 

పీగ_కీతగానంక J] DBT SE నడ! అట తెల యు 

a 2 w (3 లలో శ శో జ అటో ఇ న. 

వలభ 1 సరు నావు[టివ* ర కద! గయెల ననగ్ నవశ్యము గ్ | 
క. 

లభ జననము మొువలిగ సిను6 టలిగాలె ను నునమున,ళోరి రట 
రో 

టు సొపము! [వం సరు! 
ఛి శనీ 

వ్రందతుం గనుంగోొన్న స ంబునువదనల  సందెటిం బెం ట్రియాడు 

ఫక్ స మ, a] వయం | 
(+) 

మోవుగుండాధిప్క ముదమున నన్ను ఏరి. బతపానము తక 

తో # mn 

wm | , ఎ నొపొణ! న ల్లళ॥ 

భూమిజ పలికిన ఇలుకుల 

శామరూదయు నొంది యటుల సి నవి సభ్నుల్ 

"వీములుం భొగడదలో నంచు 

రామును “ల టుంది చూడా గమణుల సెలన్. 
(+) i 

వ, ఇట్లు ను*టంయిరువది యెసమిదినుండి గ న్యగలనునొక్కంలగ్నాం 

గమ దన వసీస్థూ దిమునుణ) సవుతుంబున "బాణి|౫ సనాంంబు. సీపీ 
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సేతతోసాడ నూటయిరువది తొమ్మిది మంది భఛార్యలనోంగలసి య్ 

పత్నీ [వళుం డను (పతీతితో రాముండు వెలి అంత... - 

సంతో! అగ) భార్య యగు నవసీజయుంపెబు లందటు వెంబడి 
రాలా స్వగృహమునకును జని తేల్లులకును_ సరగున (మొక్కి-రి 

వేగ॥ రావు! 

సం-_ వ. వా రానందంబునొంది నాగిని తేనందీసి అక్కున 
జేర్చి యాళీర్షదించిరి. అంత... 

సం - కం, (స్రీ రాముండ యోధ్యను సీ 

ఆతారామయుతంబుగా ముదంబున నత 

(స్ర్రీరంజిల వె భోగము 

లారూథఢిని బొందుచుంణె నథివేడుకతోన్. 

సీ కన నెొల్లెడల నల్లగను నల్లుకొనిన మ 
బ్బులు డుల్లి చెసలెల్లం 'దెటుపునొంద, 

జలజాకరతటాకములు వాక లెడ లేక, 

జలపూ ర్రినొంది ముచ్చటగ దోప, 
ఫఘనపంక ములు డొంకలను నింక నకలంక 

గతి జంతుతతికి సంకటము వాయ, 

జను లెంతయును సంతసము నొంద ఫలనంత 

ముగ నంతటను సస్యములు సలం 

గీ. నవనిజయకాంకుతో రాజు లలరుచుండ, 

ధవళకిరణములను సుధాభాము. డాప్ప, 

నరులు _ధెవోత్సవముల యత్న ములు సేయం, 
బాడవె శరదాగమంబు సంపూర్ణ ముగను. 

సం-వ. అట్టిసమయంబున దిపావళ్యుత్పనంబు సెల నేర్ప నుద్య 
మించి మిధిలాపురిలో' జనక్ చక్రవర్తి తనమం [(తులలాంచి, 
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జనక,తో: రాముడు మొదలగు జామాతల వీ తశాముఖులగు 

పౌతలను, భామాయుతేముగ బరువడి దశరథ భూమోశుని మం 

ులను॥ రావము॥ 

వ. దీపావళీపండుగకు మననగరంబునకు. బిలుదుకొని రావల 

' దనిఛచెప్పీన వారు గడిలి య్యయోాధ్యకు? గొన్ని దినంబులకు బేరి దశ 

పనిచే సమ్మానింప బడి, 

మంతుల-కీ ర్తన-ఆది తాళము. (పోవెిపాన్సల౦ంకరింపలగా ప తె, 

భారుణీశ, చిత గింపుమా! జనకుండు పంపెను! ఛారు॥ మారా 

గోరె మారా జేందుందు! ఛారు॥ చారలు, గోడండు, దన 

Te జెలికాండు, పౌరులు బందుగులు, మారు రాం దగు॥ భారు॥ 

"త్షపుర పతిక్సృపను మిథిలకుం దగ౯ బోేవుదము (పయాణం 

ఏడు! భారు॥ 

సం-వ., ఇట్లు జనకుని సచివులు ెలివీన, దశర థ త్రస్మాపతి యా 

వనభరితుండంలు భటులను గను(గొని, 

దగ_సీ, దీపావళికి మిథిలా నగరమునకు మమ్ము 

రమ్మని జనకధ రానిభుంకు 

పు త్తెంచెం గాన మత్పుత్తులు స్నువలుమ 

త్కా-ంతలు హితులు (బ్రధానులాత్మ 

బంధువు లా[శితుల్ పౌరులు మజీజూన 

పదులును జతురంగబలము వారు, 

దగ [బమాణంబులైే తలి రావలెనని 

వాటింపు డంతట సకల సొద్య, 

గీ, నృత గీతము లలలళార నేడు నార 

కామినులు వందిమాగధ గణము లెల్ల 
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సిద్ధముగ నుండు నట్లాజై సేయు డఖల 

యానము లలంకరింపుడు హర్ష మెసలగ. 

సం-వ, తదాజ్ఞ ప్రకారము సర్వము సిద్ధము ంలున సంతసించి, 

క్రీర్హన..కాంభో జివ; రూపక ము-(శ్ర) వణామృతృవ లె. 

మిథిలాపురమున కేగెను మితకులుండు రథముమిోింద. నెక్కి 

యధిక్వీభవ మలరార ల| మిథిలా॥ రామాదికునూరు లెల్ల సామజముల 

జే్రేయమిాలు నెక్కి [పియమున దన వెనుక నడవ॥ మిథిలా॥ మల్లన 

పీతాది యువతు లెల్ల వెంబడి బల్ల కీలలోన నుల్లమా లఅలరగి (వెదలగ 

| మిథిలా॥ కౌసల్యాదులు బౌరులు డాని, నడవ వాసిమావ్షగుడ 
వాసుని సన్నుతి సేయుచు॥ మిథిలాపుర॥ 

సం-వ ఇటుల చటుల విభవంబున గశుభంబున బయ ౫ దేణి 

కొన్ని దినంబులకు మిథిల. |బవేశించినం, దద్వార్త విని-- 

చ, ఘనుడు విదేహారాజెదురుగాం జని యందజ గొరవించిపా 
యని యనుర క్రిం జోరులు రయంబున సేసలు జల్ల, 'నొర'కా 

మీనులు నటింపం గాయకులు మేలుగంభాడ, సునాడ్య సగాపముల్ 

దనర(గ, సషయభానుము ముదంబున 'జీళ్చిం (బసన్న చతు. ౫. 

వ, పీమ్మట వారిని మృష్టాన్న పానంబుల సంతుష్టి నొందించి 
దీపావళి దివసంబున___ 

తో; కూతుండకు జామాతల క మిత ఖ్యాతిని దల లంటుచీ, 
ప్రీతీ నలుగులు బెట్టించి శుభస్నాతుల సటుగావించి॥ శా॥ అతులాం 
బర దివ్వాభరణాలంకృతు లగునటు చేయించి, -చతురంగంబుల 
సబ్దాసీ దోసచయంబుల నర్చించి॥ రావ! 

సం-వ, దశరథుని దత్కొ-ంతలను దక్కీ-నపౌంధపులను ఒటుపిధ 
నత్కా-రంబుల దనివీ దీపావళ్యుత్సనంబు చేంలుం'దిన, సొసందభరీ 
తులై దశర భాదులు.. 



జాలక ౦0 ప ము 6రే 

క. జనకుని వీడొ-సి తమపుగ 
ఉత ఇ న, 4 అ లో కీ 

నున కరుగగ వమూర్ష్చమధ్యమున 'రాముసిణి 

నది యొనడింపంగ గొందణు 

జనపొటురు నచ్చి రసద్భృశం బగుబలిమిలొ. 

జ శ మాం " ను EE Na గ తు "aT BY Mn an tk 
పం-న, క రథ రంగం as వరించి sd a AF) నః MYA 

iy eres Th ees 

జ్ he | ఎంటే అటి / నీ “| * . 

వణెంబుగ శ్రీ) రామునిణీ ( బోడి జుం నవు జుల్. చు స్ఫృగ్ట 
యు fy 60 బు 

 బరికించి దశర్థుంగన కంపిగ గాతు ౧ న మంట) ల సనివలోగించి, 
ర ౮ 

దిశం కీగ్గన_ ఆరితాళేమ్సు (ఆవి బాలా వల 
నన 

ఈరాజు లనేకు అంవొ చూరు బక్కంట! పోదం బోరా గ 

నోక్క-డ |సీ| పరిణయమై పట మనవు. సరసు దా ముం. సరగ 

పడలో భంగవటీచె రాముల | ౫౫|| ఇపుడు విరగ టి శె విరి యాస 

డను ! అపజయము నపయశేము సాదనాయును ॥సఏ| వాయ గుండా 

కుని కటాశ మున్న నుట? వ్ లి బంయింపన ము న 

ఏను ! 1నీ॥ 

న ఇట్లు చింగింపు Diy at] రఘైునిడగాటి గొముుము విన యా గులతో, 
( pa 

బి గో శ శ టో py | ' || p 

రొ-టో యమా తములో సమయం వము. సిజసపాటురన యుగ 
tp 

న! నణుమా(తెను స వాలోచింపగర యనునుఖి ౧లు పూస భం సా 

దశ._తో: బాలుండ సీపు సృృపాలు. రశేకులు. నాలములో 
శ | గ్ గ ఖ్ hw" . w గ! ఖు wy” 

రాత జూలన్సు! నజసి చంపన నుండుము. సన్నము. ఖీ మమ 
టి 

|p| 

వ, నాళోష తీస మను డదవపకు మున రు న 
rh 

రము = కీ రర, ఆరితాళమున (జగ యుగ వలి, 

తండి! కనువటుగ సట ముఖిన, Hee గో WS వం గుద ను 
ట్ర రల ప. టా (ళ్ 

ఏ సతట్టుసలున సియన్వు ' కాలయముపట్టణమును జర రు. ఈ 
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కో వాహినుల౯ా వెలదులను నేమరకు ॥పట్టుగ! మోత.పురీతుసాశ్షి గను 
దీక్షగను బెలిపెదను ॥పట్టుగ! 

వ. తండికీ [బణతుండ యు యనుజ్జవడస్ కసా న (స్ర్రాన్య సంబై 

యున్న తండియరదం బెక ఆ మృణయితంబుగం సదలినం గని, 

సం-కం, భరతుడు శ తుఘ్నుండును 

పరువడి6 బది వేలరాజ భటులను వెంటా 

ఛరకోదండ-బులుగొని 

సర పాలురతోడం: బోర నడచిరి బలిమి౯ా. 

సం. వ. ఇట్లు శత్రురాజుల షి భి మిుఖంఎబుగ నడ బి దీన్ని జంబులు 

(మొగ్గ; భనుష్థాంకారం బొనర్భినం బగతుగును 'ననుదీయక యదిరించి,_ 

రాజుల - కీతకాన - అదితాళేము. (రానునీదయ) వలె, 

నేడు మ మ్మెదిరించి పోరుము (కీరామచూతేము॥ నేష॥ చూడు 
జనకుని వీడునందల్ల నాడు ద్విజరాజ చూడు! ధనుస్సు (దుంది, యీడు 

రాజుల కెల్ల సిగ్గాన గూడ. బెండ్లి యాడి సీతం దోడుకొస చవితి 

నపుడు! నేడు! దానమాకవమాన మాయెను గాన నాలము లోన 

గరకుటమ్ము లూని కడునడిమేన వైతుము మూససములోన నిఖిమాన 

సంయుతుండ వైన | నేడు! అండమై మోశ్రగుండదేవ్రుం డఖండ మగు. 
దయ నిండం గనుచు నుండ, ఖండ ళళిధర చండకోదండఖండ నోద్దండ 

సమధ్టండవై |! యలరి తపుడు ॥ నేడు! 

న, అని తృణ పొయంబున( బలికిన రాముని సైన్వంబులు మూగి, 
భటుల 

ఉ. బుద్ధివిహీనులార ! బలముం దలపోయక రానుమూ గ్రితో 
యుద్దము? సయవచ్చితి రయో శలభంబులు న్ని శీర్రి న 
ట్లుద్దతి మేము సిద్దముగ నుండగ రాఘసుళశేల మీ మి జే! 

యిద్దరంగూల శతు మిపుడింటను ెబ్బియ్యు అచ్చ గలు! 



బాలకాండము, 6ర్ 

సం-వ. పరకుకుంత భిండివ"*లాది సాధనంబులు వచ్చు చున్న వి. 

దప్పించుకొని పొం డని వైచి భటు లార్భటించిన, వాని లత్ష్యుంబు 

పక్ష యతశత్సయరమావేక్షణంబుల ప్క్షైంచి యత్న మాధ్షతులు. 

భుజంగపియాతము. 
ధనుర్హ్యాని నాదం బుద్యగంయుగా శే 

సి నారాచముల్ పూని, చేబల్ని వేయం 

గ, నాబంటు లందూండంగాలేక దూరం 

బున న్నిల్చ్పీ రామిాదభూమోశు లెల్ల కా. 

వ, సింహానాదంబులు సేయుచు రాముని కభియుఖు లైన భరత 

ంఫ్ను లతయ్మ్ణు లడ్డగించి, 

భర తాదులు; ఒా్ల 

సీ తాటకాదుల ని రాఘాటంబుగా. దోలి 

యాగంబు6 గాచిన యది యెతటింగి, 

పాపాణరూపమై పడిన యహల్యకు 

శాపంబు వాపిన జూడ యత్ని, 

మా కసాధ్యంబెన గ్రీకంతు వాపంబు 

వేయె త్తి విజీచిన విధ మెజింగి, 
వుడమి నరాజకముగ నొనర్సిన భృగు 

రాము గెల్సిన పర్యాకమ మెఆింగి 

గీ. రాము నెదిరింప వచ్చితి రా! యిదేమి! 
యదిరి బలమును స్వబలము నెజుంల లేని 

మందమతులైన మిమ్ము నే మందు మించు! 

మమ్ము గెలిచిన తదనంత రమ్ము పొండు 

వ. మూహటౌణంబులు రాకముందు (వాణంబులు గాపాడుకొనుం 

' మిక్కిలి యుక్కు-గల చెక్క-మ్ను లెక్కు- పెట్టి చుక్కొ-లు రాలినటు 

కూన నక్కు-ల దిక్కు- లశీంచి వెచిన వా రలిగి, 
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తో, బహువిధశరములు వబవీ తత్థ ణము భరతుని మూార్భిల 

జేసి సహజన్నుల లక్ష్ముణ శ తుఘ్ముల సరకుం గొనక నెనుడాసి॥ 

రామ! అమితచాణ వరముల ముంప్క వా రంత యోార్యగాలేక, పు 

ఖులెన( గని విక్రమమున రఘువిరుజేరి పెనుదాక॥ రాను॥ 

రాము-కీ ర్ధన-అదితాళశేము (సరే సరే వలె. 

బలాబలంబులు దలంప కిటు నను గలంపనత్తువురా! రణకౌశలం 

బు జూపెదరా! |! బల! అజంబు లాడిగ్గజంబులను 'గెల్వల జూలునే 

వినుడీ ! దిని నిజంబుగను గొనుడీ ॥బలా॥ దురంత మగు మి పరా 

(కమంబుల తెజం 7తీగి ముంటి ! మిథిలాపురంబులో. గంటి 1 బలా॥ 

(పగల్భములు పల్క-గా నేల మోతు గుండపతియాన సనిలువంగల దగు[ 

రణములోన ॥బలా॥ 

వ. వర్గ భారలంబోలి వెడలెడు మవుద్భాణపరంపరల కోర్చి నం 

జాలు నని పలికి, కౌసల్యాది కాంతలు స్నుపాసహాంతబుగ 6 దనయుద్ద 

నైపుణ్యంబు జాలరం[ధంబుబ నుపలక్షించుచుండ దశేరథుం డస్పారు 

వందా, 

చా వాయవ్యా(న్ర్రనము ఏంట నెక్కి-డీ కడుక్ వెళంబ చింకంబుగా 

(వేయక వార్థితటంబున౯ బడగ వారికా గొందజుల్ (దోస, నా 

చాయ న్నిల్సిన వారిగర్వముడుగక్ సమ్మోహ నా(స్ర్రుంబువై 

డాయం జేయ, వితాకులెపడిరి చల్ దక్కి భూనాయరకుల్, 

వ. రాముండు [వీయజనకు. జేరి నమస్కరించి సోదరుల యవ 

స్థనుగుజించి విచారింప( బోన్రునంతలో, _గెక్క 

ఆ, సమరతలమునందు సాయకములంబడి 

మూర్భృ మునింగియున్న ముద్దుకొమరు 

శిరము స్వాంకతలము జేర్చి యత్యంత దుః 

ఖాబ్టి లోన శూలి యడలుచుండె. 



శాల కా౦ డనుః CY 

౫ైక_కీతకాన-ముఖ్లారిః? రూపకము (హో |పొణసాయక వలె. 

నాకూర్శినందనా ! నను నిటు దేరి చూడరా! నెక నేర మేమి 

 ! వీకరణిని కో కాబ్టిని వేంగూల్స్చిరి భాకాంతులు॥ నా॥ పలువురు 

సారు లుండ్కి కలనను నిడుముల. బజకుపో: దలగింపంలో. దలపరెేరి 

॥ మనుకులమున జనియించిన నిను బగతురు చెనశెడుచోో జన 

శునుగను చుండెను ॥నా॥ జగతిని శ్రీమాతగుండనగరేశు(డు 

డ్తుపడగ జాలక వగ (దోసెను | నా॥ 

వ ఇట్లు దుఃఖంప దశరథ- 5"సల్యాదులు సేరి యూ రొర్పు 

కిరి, అంతట, రాముండు లత్ష్మణుసిజూ చి, 

వు. అనుజా! ముద్దలమౌని య్యాాశముము దామైయుంనుని చ్చోటి,కా 

యన దిన్నాషధవల్లికల్ బెనిచె సీ వం దేగి నాయాజ్ఞ్యం దే 

ల్సిన సంజీవని నిచ్చు దాన సుఖయె లేచుకా దగ౯ గైకజుం) 

డను మానింపక పొమ్ము కార్యవిఫలం బౌ జాగు గావించిన, 

వ, రథారోవాణంబు సేసి ఫా సున దత అఎబ లత్ముణుండు 

విరసావహించి ముద్దలా శ్ర మంబుం (బవెళించి తదియతళి ష్యులం 

| 4 
నంచాద సీసము! 

లత్ము - వటులార యెందున్నవారు మో గురువులు? 

వటులు _ యోగసమాధియం దున్న సారు, 

లకు - మా కార్యములు దీపు మాను లిం దెవ్వరు ర 

వటు - కార్యంబు లెవ్వి చక్కగ. చెలుపును? 

లకు _ సంజీవకరణి కై చనుదెందినారము; 

వటు - దాని మో కీ నుచితుబు గాదు 

లక్ష్మ _ రామాజ్ఞ! లక్ష్మణ నాము(డ వచ్చిళ్వి 

వటు - నెవరైన నేమి * మే మియ్య గాదు, 

10 
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గ్, లత - ఎప్పు డది మాకు దొరకునో ఇచెప్పరయ్య | 

వటు - ముద్దలార్యుని నడిగి కొం పో గదయ! 

లవ్ _ తడన్ర జరిగిన గార్యంబు చెనును గాదె! 

వటు - యందణఅకు నిచ్చుటకు గురునాజ్ఞ లెదా. 

వ. అంతట నిష్పలుండె వేగంబున రామునికడ కరిగి, 

మత్తకోకిల. 

మొనివర్యుండు నిర్వికల్చ్పసమాధి నుండెను. శిమ్యులం 

తేని నన్ను నిరాకరించిరి దేశి కాజ్ఞకుబద్దులె, 

నే నిజస్థితిం దెల్సి కార్యము నెమ్మిమై నెజపషటింగా 

_వెనముక్ దెలియంగ వచ్చిత్సి భావిమార్లను జూపు నే! 

రా, వ. తడవు జరిగిన భరతున కసాయంబు నాణటిల్లు. 

లక్ర్ముణ- దేవర వారి యాజ్ఞ ననుసరించి చేయ సి షము గా 

నున్నాను, 

రా-బ)వ్మాచాకరుల ధిక్కరించి యొవధలతల దీనోసును ఏ” | 

ల-బువీవర్యునకలుక వొడమిన మనకు ముప్పు అబిభివాము, 

రొ_-ఈ కార్య మనుకూలనుయిన వీదప వారికోవఖాందిం నేం 

జేయుదులగచా ! 

ల- చిత్తేము వెళ్ళుచున్నాను. 

చ చటులజవంబుతో నరిగి సంయమి యాగసమాథధినుంట సగ 

తటం బరికించి యోవధలతల్ గొన నడ్లిము నచ్చిన(4 య 
ఓ టి 

వ్వటుల నిరొకరించి బలనంతముగో నవి సంగ్యహించి, వీ 

నాట నర దంబునకా జని (గగుబున నర్పణ చేసి ( ముక్కి-సకొ, 

వ రాముడు పరమానందభ రితుడయు అభం గు అుయోాగీంచి 
UM | 

వ దత్సభౌవంబున భరతుండు సుపు నింబోలి మేల్క--పి నటిద, [డు 

౨కు రామునకు. (బ్రణమిల్లె. వారు దీవించిరి. క పంమసంతోపిత 



ఖాలళాండము, (1 

తయయ్యు. అక్క-డ (బ్రహ్మచారులు వోహో కారంబులు సీయుచు 

వను త్న్టి, - 

వటుల-కీతేగాన కన్నడ అట తౌ ళీము-(చూడ వేల్పవ లె. 

మూానినాథా ! మాయానుగోథ. మాననే! తప మూనవే ! 

|మా॥ భూనాధుం 'జర్వంవోం శాని నే 'జే తెంచి తానావధనల్తి 

కొని పోయ ॥మూా॥ పు ముతదిల్పినం దానుననమునం జూచి, 

గా, బెదరించి నదియె నేనును ము ! 1మా॥ మూతగుంిడేశు 

ముం గొన్న మో యక్షయత రోశకి సతీణ మామెను॥మూా॥ 

వ. మారు శాంత బుతో నున్న వో దహ పావనము నిరగ్థకోంబు 

ఆని పలుపిధంబుల. బలపువుమన్న జబాలకుల నాక్యంబు 

చి కన్నులునిచ్చిచూాచి, 

నౌలకులాగి ! యేల యిటు సావరు అగ్లీ నిచారముంన? మా 

ఇ షితారుపొంచగ Sie ఇం టీసి ఫశ "9d 0 

"లికి భోగ సర్ప గముం బా చెడునూకుం గ "జం ంతేయయేమి + 

బవిషర్య, గుస నెకటుగం దగు సన్వ్యముం “PG ముసల”. 

నటు*ు.వ. మాకు. చిశచ్చమూధి నున్నవి నొక్క. భూపాల 

రు నచ్చి షె వ గ్యిసధలతెలు నుమ్మ్డు దిర స్క-రించి చవస్క-రించి 

ము మే మశ కుల వం మిన్నరుంటిమి. అది పిసి ముసి ాపండుం 
ఆఆ 

నకాటరుందై న భూ కాంతు నిటునటె 

బయుమలగసు సి ద్ర చరుచి సారి! 

నవోలి యులు రాజూాధములం జరి 

యన్న వస్ర్రుంబుల సడుగ బోము) 

అడవులలోం బడీ యూకిఎముల దిని 

యుందుముమృగ ముల వందమునను్కుు 
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నిరపరాధులము మానిలయంబులకువచ్చి 

గొటియల( దోశేలు బొదినినట్లు, 

గీ, ఆేపుచుంఢుదు రిదివిపరీత మనకో 

తపము సాట్వికవృ లి వ్యర్థ oT! 

మూలనుండిన వారిని ముంగిళులకు 

దీయ నాయ మె యీూభామినాయకులకు! 

ముని.వా” ని నామ బేయం 'జెజటుంగునదు దా? 

వటు-ఇదివర కెటుగము. లత్ష్మణుం వని నచింహా 

ముని. కోోధతామాాతుంై ఎక్క-డీ అయ్టణుండు! మళ నన 

మెక్కొ-డ ! నతం ఇొం దుండునాండు! అకంమ ప వేశ చములచేసు! మదీయ 

కోపానలజాగ్టలలు పీజ్వరిల్లిన సతండు భరింపంగలంజే | 

నటు. రామునిసోద రుం శనని మూథతోం బలిగా, రాము డన్వలంనో! 

ముని-.ఏమీా ! రామునిసోదరుండా ? (అని జోడించి నవ్య 

దృన్టితోం గని, 

చ, దశరథరాజనందనుం శుదారయతోనిధి రానుచంకు)ం డా 
కుశికతనూజలో మిధిలకు.) జని తత్పురభుంచు నున్న యా 

పళుపతివిల్లుం ద్రుంచి సుభాంబుగ సీతనుగొన్న- ముట్ట నీ 

విశదముగాల వింటి మును ఏరనరుం డతంజే ంలుతేంచ గుల", 

వ. అంలున వున వముతనిం దర్శించి రాల దనును.అని ఖాంతంబు 

వహించి పయాణం బగు మండ సిక్క-డ దశేరథుంగు విషూదంబున సరీ 

సుతాదుల ననభోకించి, 

దశ. కీఆకాన -ఆనందశ్లైరని: రూపకము (ఓ నుహాతౌ్మ వలి 

ఏమిసేతు చేయుపాయము నా కీడి తోవ ॥ బి! 

ఆమున్ందు ) నాజ్ఞ గానక నొవషధ ముణు దెచ్చిరంట ! తొామసుంచి 

శాపమిడక సామాన్యముగాం గనునే! ॥వమి। 
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వానులవిశాష సమునకు భూనాభులువాతు లగుద్కు రీనా డది 

ద వ్వాయెన్సు ఈ నేరం బెట్లు వాయి! నేమి॥ మోాఠుగుండవిభుభక్పుల 
కీడీలి నఫకారంబును బత్షపాతమునంజీయల నాడేపింపెకే లోకు! 

॥లేమి॥ 

దశ-వ ఇదిగాక యతేనియనుముతంబు నడయక తెచ్చిరి. ఆను 
నుండు సమాధిబాలీంపక మున్నపోయి తుమాపణ వేడుకొనియెద నని 
యందజతోం గలసి ముసియా శే నుంబున కదిగ. ఆమునియు నెటింగి 

ఎదురుజని, 

ముసి. 

కం, శీతినాథ సలీ_నుత_భట 
హితయుతముగ వచ్చినారు హృతోవము స్వా 
గత మొసలౌద్య్క సీదినమున 

సలిథులరె నిలువవలయు నాశ మమందుగ్, 

న, ఇది ముద్ యేుప్పితం బసి యసదృశకుసు మసమున్విత వృత, 

లతాసముదయంబులవొంత నాసీను లగుటకు నసభులుగల్పింప, అందు 

వసించి దశరథుండు విన్న ద నంబున. 

దశ. మునిం దా ! భవత్సాడారనిందంబుల కనేక వందనంబులు,. 

ము-దిగ్యిజయోస్తు ! పుత్రపొతా)ద్యభి వృద్దిరస్తు ! 

సంవాద..సీసముం 

ద. లప గొర ముసనరించి రయ ! నా నందను; 

టఅటుగక కృపజూడ వలయు నేడు; 

ము. అపకార మేని చేయంగలేదు భూ నాథ 

హితవు వేసిరి యుపక్ళృతియ తలంచి 

ద_బవధలతలు మోయాజ్ఞ ( కొనక స్వ 

తంటతించి తెచ్చుట తప్పుగాడె! 
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ను- రాముండు సుగుణాభిరా ముండు సర్వలో 

క్ర స్వతం[త్రుండగుం గాదె భూప 

ద_ తె. కోపగించితిరో యని తాప మంది 

శాంతి పబుపంగ వచ్చితి సంయమిోాం(ద ! 

ము-మనుజరూపము దాల్చిన మాధసనుండుు 

రాముడాతని మాకోప మేమిసేయు. 

సం _. వ. అంత ౫ *నల్యాది కాంతలు, సీళొదిన్ను వలు, 

రామాది కుమారులు వే ర్వేజ సునులి-.ముద్దలులకుం (బణామనంక 

లాచరించి వారి దీవన అంది, పెమ్ముట వారి యాతిఖ్యం బంగీరించి 

యాదినమందుండిరి. అప్పుడు--_- 

దళ_ 

కం, మునివర్య ! యొక్క-వివయము 

ఏినంగోరితి మిమ్మునుండి వి శొంతిమెంలుకొ' 

అననవుండు తులసీఖండం 

బునకును గొనినోయి వివరముగ నడుగుమనళొ 

దశ_తో, తమ శెటుగనివిషయను లుండన్చునా కొముగుం ణన 
రామునకు. (గమమున రాలుట కాలము ఫాశుభగతు తెటింగిగపుడు సాకు! 

సం _ వ, ముద్దలు డానంద కంద లితేహ్ఫాదయార వించుండ యి, 

ము _ కీతకాన.హీం, కాఫీ ఏ అది ('మగిక్కె_దకా) వళ 

వెప్పెద న్విను భూధవా! ఇప్పుడు వేసిన (ప్రశ్న కొప్ప (బశ్యు 
తరము! చెప్పెద౯॥ శ్రీరామ? డన నాదినారాయణుం డుద్భువించె 
ఛారుణీశళ ! నీదుపుణ్య కారణ మునకు నికు జిప్సెనన్ట మైన ధర శ్రమునుసృష్టీ 
పైంగగమ్ముజు నిలుపు, దుష్షలను ికీంచుచు శిష్టులను రథఖ్నీంచు. | జె! 
శ్రీమానినియంశమైన సీతనుజాయంగ గొని భూమిని శ్రీమాత. గుండ 
ఇశాముండై రంజిల్లును | చెప్పెద॥ 
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ముద్దలు(డు-_ 

, కొలందికాలంబునకును నీవు దివి శ 

గలవు వృందాశాపకారణమున,; 

రాముడు దండకారణ్యంబునకు జని 

యవల నయోధ్యకు నరుగుదెంచి 
రాజ్యంబుగాకొని పూజ్యంబుగా నేలు 

వీల బదునొకండు వేల యేండ్లు 

కొడుకు లిద్దజు మణి కోడండు) నల్వురు 

మనువు లిర్వదినాల్దుమంది మనువు 

. రాండు పంజండుగురు _పపౌతాళి యగణి 

తంబుగా నిట్లు సూర్యవంశంబు నెంచి 

దీవులేడింటి. దాన సాధించి మేల 

లండు నీయగ సుతు డొక కాలమందు, 

వ, ఇదియ నీకొడుకు భావికాలవర మాన మనిన, 

దశ_-తో. వృంద యనం నెవ రెదుండును నాసుందరి విభుంజె 
ను ౪ ముందు శాప మూ యిందిరాపళఖికి నెందు కొసం నడి 

| oi 

వ, ఆకథావిధానంబు కరుణారసపరిపూరిత వృదయుండ నై 

'గింప్రు డన ముద్దలుండు 

ము, నాట=రూోపకమ్సు (జనకా) వలె. 

ఏనుము భూమిపొ మునుపు శంకరుని భునకోపనకి పన 

డిన జంటుం చె నందులో జలంథరాౌసుపర డన లొ వకుణుండ 

అనురోగమునం ెనిచె౯॥ విను! జాలంధర మనుసోగలు 
చి ఇోలల నందు లీలవసించి, కాల నీమిగన్న కన్యను నంద 

శ్రాల౯ సద్దుణజూల౯ ఆలీం గాం దా గైకానె॥ విను! దండి 
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ఏకు. డనం దనరివేలుపుల దండించి తొలిదర్పముదూల, నుండ తావు 

చేక బెండువడి మోత్షగుండనగరవిభుని యండ జేరి లెప్పీరి! విను! 

వ. ఇటువలెం దనళరణుసొచ్చిన చేవతల నాదరించి విరించి 

జనకుడు? ___ 

పాము-క. పురవారుండు దక్క నొరు లె 

న వరు వాని జయింపలేకు వా స్తవమాశం 

క రు వారాధింపుండా! 

తజటీగని నేం దోడుపడుదు; దైత్యుడు మడీయుక్. 

వ, అంతదేవతలు! _ 

శివప్ఫోన్థన_ దేపి లావణి. 

పురవైరీ! పురనైరీ! పురవైరీ! పురవైరి! విధృతేవనజారి! విను 

తఘునసూరినిచయ!  కరి.వైరీ! కరివైరియానవర, శౌరి! నొ త్రహర 
భూరిభయద నరకారీ! నరశారివినుత సద వారిజూత! స్పరవైరి! 

హర! గరుడారి ! గరుడారితల్పశరధారి ! విమతపరిహోరి ! లోక హిత 

కారీ! 111 శీమోాకతగుండధామాతు దాను! (పతిపతద్విరదహర్య 

శా! హర్యకున క్రబువాకళూరఘనరాకుసప్రకరశిమా! కరశిటోపరి 

రథీతరావణ యత రాజసంరతూ సంరవ్నీత మునినుత ! దత్రూధ్యర 

సర్వక్షయదివ్యక టావ్షు! | 

వ॥ ర్రక్క-రణిం బెక్కు-గతుల నించిన ముక్కంటి బేవతల దికు[- 

ఏశ్లించి (పసన్నుం డయిన, వెం)క్కు-లొసం గ్ా 

దేవతలు, == 

జే, చేవ, జలుధరోసుకుం శుదీణకాబలంబున మ మ్మైదీర్చి మ్ 

తొవ్రులు దానగైకొనియెం దాళంగంజాలము వాని భాటికిల! 

యేవిథి నింక వొనిసమ యి చి ద యార్జుం మమ్ము. ౪ బ్లోవంగా 

సి వసమర్థుండౌదు నన, నిం బరు లోప రు చంద శేఖ రా! 
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'చే_వ. మాకు శరణ్యుండను గా పె యని యని (వొక్రించిన, నారి 

కభయంబిచ్చి వాసి యుద్వేగం బడంప సిశ్చయించి, 

సం-తో. శూలము గైకొని జాలంధగు నిలం గూలుప. జను చుర 

డంగను వేలుపులను దావెదకుచు నెనురుగ వేగ వచ్చెనాతండును॥రా ॥ 

సం-వ. ఇ ట్రిరువు రొకచోం. డారసిల్ల పో రొనర్పుచు౨డిరి " 

అప్పుడు 

సంక, పీతా దిజాత చారణ 

చేతరమా నేతం దనదు చేతమునంద 

త్యాతుర ముందు చు వృందా 

పాలివృత్యంబుసెరుప బరువడి నరిగ౯. 

సు-_వ. జాలంధరపురో ద్యాన ననంబున నొక శిష్య నితో? (బవే 

రించి యొుక-సో నాసీనుం డె తపంబు సేయు మండె, 

తే॥ వృంద నిజభర పాదారవిందములను 

డెందమున గొల్సీ యొకనిశియందు. దనదు 

మంపిగదంబున (6 బూ పొన్సు నందు నిదుర 

జెంది కలం గని లేచి లోయగసంది కండి. 

వృంద_పొట. అది (వలదచటికి సాలె 

కల గనినానే! చెలియ! వినుముతెలియగ ॥గల॥ వెలువడ 

నూనె దలయంటుకొని, వలువ దాలుపకయ యున్నటులను ॥గల॥ 

ముండియై మహీషమునునెక్కి- నిశిని దండధరునిదిశకు దరలి “టుల॥ల॥ 

మోత్షగుం జేశుని యక్షయ కారుణ్యవీ క్షణ కలదో! లేదో! తెలియ 

రాదు |క౭॥ 

వృంద- ర పలువేలు పుల డీలు పడిపాజుం. గాదోలు 

నలకాలుపస ప్రిలునటుల జేయ్యు 

11 
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దగం బాసి చఇెసం జాసీం తనవాని. గన లేసీ 

మజీ యత్తవరుళిక్ష పజీచి పనుపు 

సిరిబిడ్త గనబడ్డం జిలుగడ్డమునులాంగు 

బలుమాటు జడదారు లలయ దూరు 

బనినూలి వనమాలి. గని గేలిసేయును 

గుజీమోాణ వారుబోరం గోరుచుండు 

గీ. నెంతడెల్సి న విన డిసుమంతమొన 
నిపుడు దిపురారి పెశేగె నిపుణుం డగుచు 

యుద మగుచున్న దచట మహో గగతులం 
థి 

జెడ్డకలంగంటి నే నేము సేయుదాన! 

వ, ఈసంతొపంబు కొంత యుపశొంతించుటకు వసాంతరంబున 

విహరింత మని పలిక్సి తెల్లవారినపీదప నిరువురు ఇెలిక తెలతో. 
గలసి యుద్యానవనంబు సేరి విహరింపుచు పా)ణనాథుని "దలంచి 

వగపు గలుగ; 

వృంద -కీతక న-హీ0_తో డి: రూపకము. (వరధథాతీ)తనయా) వలె 

తరుణీ! నావిభుండు తడయుటకు గతంబదేమొ॥ తరు! పుర 
వారుతో బోరుసలుపం దర మగునయె తనబోంటికి! తరు! అశుభసూచ 
కములు దోంపనారి నేంయుం నా కిశ విశదంబుగ శేను వాతజా నిను 

పీంచెడువారు లేరు! తరు! ధరణిని ఫి మోత్త గుండథాముండయిన 

ఫ్థీవారి హరు లజేయు లనుచును బలుముటు' బెలిపీన విన ఉయెను 
| తరుణీ॥ 

వ. కట్లు ఏలపీంచుచున్న !.= 

చెలులు. క. కలకిమీ! కనులు మూసిన, 

బలువిధముల దోచు చుండు బతిదినమును న్యా 
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ఫల నునుభవించిణతి'సి! మూ, 

కొలకును భయసపదంగన లె నె! కంజదళాశీ ! 

నృంద-న. నానునుబుసకు మిగుల దిగులును భయమును గలు 

/ 0 

న. శరం భ్, ము యుల తల్లీ ! 

సంద .వ. [ప్రళయ కొలాళిల జగత్క-లోల దుర్వారజమేఘగు 

(నం బునుంభోలిన ధని యొకటి వినంబడు చున్నదిగబే! 

చేతి న ఇంచ్ పగడ చిత; వొంచల్యము గిలిగినదమ్మా. 

నందన. నాగు చితే చలనము గారు, ప్లు ఒధథికతేష ము వచ్చి 

(అమ గాంచు నాలో “నించి. 

చెరి_న.. సమాట  నిశ్చుయమంున నిజ గుహాంతరమునుండి 

గంటు. మాగంగంబు వి అ౧ఘీంను గరయని గోంిడిని; 
fA en Vou 

స్పంద చ ron dN RONEN సు సి యర వం" గో న. 

కం స్యఘంబున నడమ. తంంగాద ము. 

i ల | 3 4 

కాయ నూలు వెన మ దిపికుంధినులకిటునల్లలాడ, న్యూ, 
టో 

» 1 ఇళ్ళ 1 శే ఊగ శ 
జ Ce టో గన గ. ళు ar 10 Vayda తోరం దలబలడతిటని క్ష 

శే fey భర్తా 

నువ కిలా కంనుదు మయదంబున గాన స ముగ్గ ఖు ప్పుడు, 

వంచన గ యడం గుమి గో దద్రయు నీతీ లంగ్ రంగనలొ, 
గ 

నం వ, మరాదంన్నుగ గాఫనయనంటుు టో ననుశొచిన రాత 

౧గటి pm టె సలుల గుమి. నా దొంగకు లే పంబు 

ము సాను ముసిష్రు౫ వ్రుపం సోగ శరా టీం నంయిల జని సాని, 

వృందంకి గ్గ సంబంకయూ టి; అగితాళము. (శామిషిమి ౪౩) వలె. 

ముదినర ! సనుోన నె! కరుణ గెన ని! చను గని భఘునుం 

మునమునం డెలిసితీ] ముసినర॥ వినుళెసి దనుజుటు నను దణ 
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వంగ భయవనధిని మనింగితి ! ఘననముగ జ క్ర గ టి! 

ముందా పదనొంది, వగంజెంది వనవముందు( జేరి యుంద సనో! 

దోడిం దొకకీ డొంద నాయె॥ ము॥ తాపసేంద మరే? 

eT 
పతిబోలి యిపుడీపాపుల కొోపాన్నిని రూ పార్చు యు 

| మునివర॥ [ఇంతలో] 

తో. పటుభయంక కరార్భటులతోడ నచ్చటికిరక్య- సు 

నటుగని తటుకున నమ్నుని హు మన నవ్వల “శర పగ! 

న. అమ్ముహనీయుని (వభావంబునకు నాళ్చరప్టి * ౫ 

స్టైంగనమస్యా=రం బొనర్చి వృందాబేవి___ 

వృంద, సీ, భవదీయహుంకార పటురవస్ఫూ ర్తిచే 
మత్సతిపక్షులు మాయమైరి; 

మాదయారసము నామాంద వషిక౯ాంచిన, 

సకలభయాగ్నులు సమసిపోయె, 

మీ శెజుంగని దెద్ది మేదినిలో లేదు 

వముహనసీయులరు మీరు మౌానితిలక, 

యడిగద మి ముక యంశంబుదానియ 

థార్థంబు చెల్పంగా నగును చేవ. 

గీ. నాదుమగ(డు జలంధర నామ దనుజు( 

డభన్ర నెడిరించి యనిసల్ప నరిగి నాండు; 

బహుదినంబులు జరగా నిప్పటికి రాడు 

వెత౯ా చెలియక యాగతి వనరుదాన! 

వృంద- వ, నాయభీష్టంబు దీర్పు. డని పాగ్గింప, వన్న! 

డూర్ధ్వదృష్టితో నవలోకించ. రెండుకో(తులు వియస్థ' ద 

(కిందికి నచ్చె. నమస్కారించె. మూనికనుసన్నతోం జెలిఫిన 
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క, గగనమున శెగసీ రెండుగ 

డెగియున్న జలంధరాఖ్యు చేహూము గొని, వా 

ర్భగుడ జనుదెంచి, నృందకు 

నగషజచిరి క ఇములోన నాశ్చర్యముగక్, 

వ, భిన్న మైయున్న భ ర్హృకశేబరంబు గని వృంద మూార్భిల్లిన, 

మునీం[దుండు కమండలోదకంబు పో )క్నింప, మూర్చదెలిని, 

వృంద, కీర్తన _ నాదనామవ (ఆదిఎంతదున్షి వలె. 

దైవదుర్చలమో [| నావ్శాతపలమో |! యూా వేళ విగతజీవుం 

డాయెను పతి దైవ! వకాలమున శేమే లగునో, యేకీ డగునో 

యెజుగలే మకట! |! చైవ! విజయము నొంది వే వత్తు నని నిజముగ 

నమ్మి నే నుంటి నయ్యా! ॥ దైవ! గురుతర మోకు గుండేశుం గెల్వదర 

మగునే నీకు! దరి యున్వ రింక 1 దైవ! 

వ, అప్పుడు మునివర్యుండు సమీపించి, ---- 

ముని*- క, చచ్చినవారలు గ)మ్మఆ 

వచ్చెదశే! శోక మొంద వలదు విబుధులీ, 

వచ్చుట బోనుట సమ మసి i 

చచ్చర చెప్పుదురుకాదె శీతాంశుముఖి! 

వ. దుఃఖంపవలదు లె మ్మున దెలివిన"ందిజడ దారిపదములంబడి._ 

వృం ద-మునీందా)! భవత్పాదనుల్న మ్మితిన్నా 

మనోనాయకుం "నాల్చె మారారి యల్క-క్, 

బుసర్జివితుం జేయం బూజ్యుండ ప్-ప్రే! 

కన న్వేరొకం తోపంగా లేండు థా(తి౯. 

పంచవామరము, 

ముని- పురారిగొన్న వీని పాోణముల్ మరబ్బ నేకు నా 

తరంజె! మైన మత్క పాసుథార సంబు రీ ంలుకొ 
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గరంబు జిఖ్క- జూడు సీమగం డిబే సజీవుండె 

కురంగటం జరింప గేతుం గూడు మంగనామణే! 

వ. అంతలో జలంధరుండు యథావిధిగ లేచి నిలిచిన వృంద 

యానందకందలితవృదయమె ముని నభినందించుచు. వాాణనాథు 

నాలింగనందు. జేసికొనియె. అది మొదలుగా 

సీ. ఫేలానుకూల విశాలలాలిత మూల 

వీలతా నికురంబ కూలములను 

సారసకల్హార వారిపూరితదివ్య 

చారుసరోవర తీరములను 

సంతతనునము ఫలసంతాన శోభిత 

సంతాపహరతరు పాంతములను 

మలయా నిలాయాతసలలిత సువురణా* 

కలితమూా సికత సలములందు. 
న్ గా 

గీ. అలజలంధరు రూపుగాొన్న ట్రిచకి) 

వృంద ముదనుదముఖను చుంబించి మోవి 

పానకము గోలి చౌసీతిబంధరతుల 

గలసిమెలలగను దాణజిరకొల మచట. 

వ. ఒకనాడశి సుర తాాతంబున (పమాదంబుచే విజచూపంబున 

నిదురించుచున్న యతనిం గని వెన్నుం డని గురించి యా యన్నుల ర 

మిన్న కన్నువం గెంపు లొలుక_ 

ర నఎకన్న దడ: ఆదితాళ్ళ (రా శేందు) వ బె, 

నీ మాయ దెలిసి! మనను సౌొలనీ! మాయంబజీయ నాయ 
నుగునా ॥ వీమా॥ అప కారబుద్ధివచ్చినట్టి కౌరి నని కంటి! కపట op 

తపము గావించితివి ॥సీ మా॥ పరదడారనంటి వెంట నుంట చొిరవం 
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గ! మరా వరాం తౌరా ధీరా! |నీ మా॥ గురుండు శిష్యుండాయు, 
గుండ వదా నీకు దండ నుండం దగదు తలంగు [నీవూ 

' బయకు ఆజయులను సీపారిషదులు నాకు 
గడొనురారి రాకుసాకృతులతోడ 
బుకాట్ట చాల సుళీలు రిప్పుడు కపులంలు 
సదు కహా పాచరించిగి నిశ్చయంబ, 

ముం టికు రాశ్రనులబేం 

బొంయాు?ళ నిజసతిని గోలుపోయి మనములోం 
గుంది కచ్చులుం దోడ్పడం జే 
కొతు కామినిని వుగుడం గూరిమితోడక౯ా, 

న. రవరాడక కాననవిహారంబు భా ర్యావియోగంబు కపీసహాయంబు 
చనంజుఎనం జేసి నిశ్చయంబుగ నీకు లభింపంగల దని, 

సం- తో: ఇందిరాపతికి నీటు శాపం వీడి వృంద విభుని సరి 
) పొందవ వ ననలము గూర్చి తనువు నానందమ్మున నర్పించి॥రా॥ 

వ పపద్తోక సుఖంబున కరగ 

ముద.పొటః అట-(ఓర్చియుండు మిక) వలె, 
౧ 

రాజు 'ఠతాజ విను దశరథనువో [రాజ ఆ జయనిజయు“ె 

నుగనా రిపుడు ॥రాజ॥ రావణ కుంభకర్ణ నాములైరి మహా 

| సుతం ను లంకయందు వనించిరి | రాజ! లోకకంటకు ల య ty 

6 గటబుది 1రాజ। మోకుగుండేకునై( బూనిరి వైరము ॥ రాజ! 

నీ దును చేశ సీకొడుకుకు నోడలురు బంచ 

వటియందు నురిడ రావణుడు వచ్చి 

ఉఆంయునే మరం చేసి భూమీజం గొనిపోయి 

తల్లీ రీతిని (బోచి తనరుచుండు; 



త్ర శీ మాతీటందరామాయణిము. సారిక టీ, 

వాలినివధియించి వానితీమ్మూని( గూడి 

కవీపేనచే వార్ధిం గ్తీ (వేసి, 

రావణాదులం కూల్చి రమణితోడ సయోధ్య 

వేరి తాం బడీ ట్లాభినన్సుడగును, 

గ్ యజ్ఞము లొనర్చి నులి తీర్గ మా (తలావ 

రించిద్వీపంబు లేడు సాధించి యేలు; 

ఎిదియు గహ్యంబు, వకు సే నటుకపటుచి 

తిని మహీవర యొరులకు. బలియనీకు. 

నివ్సుని. క. ఈరీతిని ముద్దలముని 

శ్రీరాముని భానిచరిత ఇళ్పిన ఏని యా 

గారీ! దశరథుడు నను 

సారము లర్పంచి పుం (గ నమ్ముట హా... సోన్. 

కీతికాన, శంక రాభిగణము: అట (వింగలాయే) వలే. 

సన్మూసీంద) సంతసమా మెను 1నను॥ మనన ఖస్టము మును 

గల దీర్చితి సన్ను! రాముడు వారియని భూమిజ రమ ని స్వామి 

'తెలివీతిరి 1స॥  జోడుగ గొడుకు. గోడలుగా నను గవాషంగ AEs 

శీంకరమోతపురీపతికృ పతో నాకథం దెల్ఫ్స'వె సన్ను! 

వ, నాపూర్వవృ తాతను దయాంత్కగరణముతోం గొంత 

చిలవిండని పార్గింప ముద్దలుం డానందభి'రితుం ౪ . 

మ. ధరణీనాయక, సహ్యా పర్వతము వంతి షింతగూ సెక్కు లలి" 

గరపీరం బన నొప్పు నంగూ( గషలీలళొ ధ థిర్భద లఖ్యభ, 

సురుండా కందు “లంకు స ఫణుం సు సు ను సె సద, మయన్ 
గే 

( 

రిసీ వాపరతం తుంటి (య్ మటల నిత్యం సొత్చ స సంతు సు ॥ 
గ్ర 

వ, ద్వాద శొత్షరవిద్యాపరాయణుం డై భఛెళ్యాద్వయమఘుకోం 
చలో 

గూడి యలిధిఫూజ యొనర్చుచునుండు, వాం డొకఫరీ... 



గీ 

జాల కాండము. §3 

తో. భాసుర కా రికమాసంబున వారివాసరమున గుజియుంచి 

గల చా నుపనాసనియతిమై వాసుదేను నర్చించి॥రామ॥ 

సం-వ. రాతి జూగరణకొఆరు వారిముందిరమునకు నగుగు చుండ 

రవముధ్యంబున--- 

న, వెడందశరీరంబు విన్ను నమున్నునకంటి, 

కాటుక కొండతో దిటుగాంగ, 

దీర్భ నిశాషసంబు ఘుక్ట్రర స్పనమును, 

ఉగువ భీమంబుగ దిశల బర, 

ర కలోచనముల రగులువహప్నికణంబు, 

లల పళ యజాషల ననుకరింప, 

లంబజిహన్వ[గంబు జుంబటించు వ(కదం 

ఫలు నరావహొంబుణోం జెలిమిసేయం 

. గొడుదిగంబరయె పెకి గవయు శువ్క- 

జేహూనొకరక్యాసిని గాంచి ద్విజవరుంకు 

దనువు గంపింప నొక కొంత తడవు భీత 

చిత్తుడై యందు నిలిచి ఈారాజింపం దొడల౯గె. 

క్రీ రన-కద౦బరాగము, ఆది(ఇంతపొప మెన్న డైన్సవలె 

ఏవి యిీావికారరూప మిటుల నెనుట దోపు స్వామిశేమిలోప 

లికీనానొ। తలంవ! నేమి యీ! ఎన్నిసారు లిటు రాలేను! 

డిచటలేదు! చిన్నిరూపుగాదు! వై కొన్న దవలబోదు! ॥ యెమి! 

గుండహారిని గొలువం బోవుచుండతుబువ రాక్షు సిటుల నిలువ 

ది౯కేమి తోగన!॥ యేమి! 

వ, ఆపన్ని వారణుఎడగు హారియుండ భయపడ నేలయని నిశ్చ 

) వాసుదేవదాగ్పద ళోతురి జపించి తులసీదళయు కం బగు నుడ 

దాసిపై జల్లి ల్రీన,-ా 

12 



గీ 

జాల కాండము. §3 
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ఛాలకా౦దడ్రము, ఖర్ 

సంవా-సీ, భి.వెప్పీనరీతిగ జేయ వే మదినీవు? 

కల_ చెప్పీ చేయింప నీచేత నాన! 

భి.ముందుగా. దిని పండుకొందు వసే కొమ్మ! 

కల-నియా జ్ఞ నా మొద సెఆపంగలవె! 

భి_చేనపూజయు వైశషదేవ మె ట్లగునింక? 

కల. వేటుపాకంబుం గావించుకొనుము 

భీ_.నే వండుకొనునెడ నీ వుండ ఫలమేమి + 

కల.నాయింట నుండుట నాకు దగచదె! 

ఫ_ఎంత తెగువరి నెతివే ంబందువదన ! 

కల_నీకు లోంబడుదాననే నిశ్చయముగ ! 

థభీ_-మారువల్మి-న శిన్నీంతు మగువ నేండు. 

కల.కూపమున6 గూలి ప్రాణంబు గోలుపో నె! 

కల_వ,. నానాముంబు సార్థక ంబగునట్లు వీతండము లాడుచు6 

(బవ ర్రించుచుండ నపకీ రిలోయిడి యతండు బహుకాలంబు గడవి విసిగి 

మొక నాయడు తనవియ మి (తునిం జేరి, __ 

కీ రన _ ఆదితాళము: (రారాశుభాొంగ) వలె) 

విన్నానె వితా) యీవేళ నాచరిత్ర ॥విన్నా॥ వినుటకు. జిత 

వోావేళ నాచరిత్ర ॥విన్నా॥ ఇంటిలో పో రహా! యింతింత యః 

రాదు! కంటకనూమె! వేగమె! నాచర్మిత 1విన్నా॥ చెప్పీనరీతిగం 

చేయదు. పెండ్లాము! తిప్పలబెట్టు! నీ తీరు నాచరిత ॥విన్నా!॥ మోక్ష, 

గుంజేశునిసాతీ నాతోం (బతికక్షగంజేయు వేగమె నాచరిత్ర ॥విన్నా॥ 

వ. బ్రహకర సౌఖ్యంబులకు నాలవాలము దార యను కార 

ణంబున నోరిచి యింతబోేఢించినను భస్మనావ్యమువ లెవ నర్ణముగుచున్న 

యది. దీని శే దైన యు క్తి చెప్పుము సఖా! అని వేడిన 



కి శ్రీ) మోకు గుండ ర*"మాయణముంనారిక భ 

క్క సఖండు:-క, కమముగ బని చెప్పిన న 

క )మముగ।! దా నాచరించు6 గానుననీ వ 

క్రమముగ ( బెప్పుము తౌ నది 

క్రమముగ ( గావించునడియ గార్య సు పామ్మా. 

వ. ఈయుపాయంబున కచ్చెరువొంది భిక్షుండు వెంటనే గీము 

సకువచ్చి యవి పర్తీశ్నీంపంగోరి == 

దంపతుల వివాదము-మానినీవృ త్రము, 

భి. మానిని, నావ్రియమి తుండు థభూర్తుుడు మానుగ విందు 

రుం బల్వకుమూ! నేనును నాతని. వల్వను నాన్రండు-__ 

కల, నేరు జూసవిహీన, థధర౯ వొనిసమానుండు లేడు 
ay 

కృతఘ్నుడ్క వాపరమాపుని దూశెదవా! మానుగ నేం జనివిందుకుం 

బీల్తుసుమా నలదన్నను మానుదునా ! 

వ, ఇట్లుపలికి యతని. దోడి తెచ్చి మృుష్టాన్న తృప్తు నం జేసి పంవీతి, 
అది మొదలు నిపేధోక్తు లాజ్ఞాపీం నుచు సంసారంబు నెజ వేర్చుకొను 
చుండి యొక నాండుఎ_ 

సంనాద-కీ _ర్హన.అఆటతౌళము: (రాము నంపిన) వలె, 

_ త జ! భువ భి-ఇద్దినము నాతం డిడి తద్దినము వినగ బె! ముద్దు గ మ్మ, నెర 
'వేర్చవద్దు మన మిద్ద్లఅము ॥ ఇది! 

యి (a 

కల-అద్దిరా'! యిదేమి యబ్బ తద్దినము మానుదుర! బుద్దిలే 
దూరకుంకు! పెద లివి మెచ్చెదర ॥అద్ది॥ 

యి లు 

భీ .మాటికి నె చేట బెట్టనేఃకి కిఏ బోటి! విను, కూటిశె 
వీతరు లిచ్చోటి కరుడెంచెదె | ఇద్ద! 

కలావటి కొడుకవునీను! చేటులకు మూల మిది! సాటివారు 
వెలివేయ 5! టాటోటుమాటలు చాలు! అద్ది॥ 



చాల కాండ ము. ప్ర 

భి. అవేపణ లేకయుండ దీక్షుగ నే నొకంనికిం గుత్నీ కింతకూడు 
బెట్టి యీతుణమె పంపెదను॥ వ్రడి॥ 

యు 

కల- మోత్తగుండ శౌర౭ిపదసాకీ,గను శా న్ర్రవిధి లశ్నీంపక య 
చ్చాగలి నీవీ తిం జరిం చెద ఇ! అద్దిర॥ 

వ, బట్లు భర్తను ధిక్క-రించి తత్ తణవముపోం పదునెనిమిది 

మంది భో కలను నియమించి గృహాోదులు శుద్ధిచేసి సమ స్తశాక సూప 

భఛమ్యూన్నములు సిద్దపటిచి భో కలం దోడి తెచ్చి శుద్దాసనాసినులం జేసి 
యర్సింపు మన, 

భికుండు_ నాకుశరీరము జబ్బు పడినది. స్నానము మానుదునా * 

కల-ఇంతదు రావారుండవా! స్నానముమానిన వృథా ఇాగద్దము కాదా? 

భికు- (స్నానముచేసి వచ్చి యథావిధి నర్చించి 

సంవాదము-డ ల్సౌహనృ త్రము, 

భి. అండబు౯ా భుజించుదనుక నాగ తేన భామినీ 

ముందు నారగించి, పీదప భోక లకు? బెట్టుమా ! 

కల_ మందముతివి ధర్మశాన్ర్రమతముసీకు చెలియదా ! 

చ్రిందటీక్భభుజింపంజేసి యేను విదప దిని మెడ౯. 

వ. 9 ట్రపసవ్యంబుగ 6 జెప్పినపను లెల్ల సవ్యంబుగ సాచరించు 

చుంటి. అప్పుడు బిండ[పదానంబుతో, గసాడ స్లద్దంబు నెల వేర్చి--- 

సంవాదము-మ గ్రకోకిల* 

భి.-ఈదినం బుషవాస ముంజెద నింతి చే భుజింయంపనా! మోద 

మంది భుజించు మిష్వుడు మూడుజూనులు మోజెనా ! 

కల_-వాదవమూ |! ౦లుది పైతృకం బుపవాస హేతువు గాదు 

మర్యాదగా దిను మంచు! బెట్టితి; నారగించెను నాతే(డు౯. 

వ, అటుపిమ్మట ఖ)మాడంబున __. 



8g శ్రీ మోాతుుండ రామాయణము. వారిక థ. 

తో. ఈవీండంబుల నిపుడుగంగలో నింతి వెచి ర మ్మునలం 
చాప మనక మలకూపములో నవి పడ _వెచితి నావెనుక! రామ॥ 

వ ఆ యకృత్యంబున ననూయనొంపదయు నడి లోపల నడంచిక్షొని, 

క, మలకూపంబుననుంచుము 

జలములలో, వేయం దగదు సతియన, మలిన 

సలమందు నుండనియక 
య 

తలగించి జలంబులందు( దప్పక యిడిలి౯ా. 

వ, అట్టి వ పరీతకృత్యంబునకు నోర్వ లేక యలుక రెట్టింప ఫిషుండు, 

క్ర ర్రనకేదారగాళ అదితాళశేమ (ఇంతరం'సం, ) వలె. 

ఎంతగయ్యాళి వే నీవు! నా శాంతము౯ బోంచోచినావ్రు కుంత 

ముందూరిచి గొంతుసింపి గుంతలోందోతునా దోషకాదీ! హరొంతకారీ! 

తంతకారి! యంత మొందింతు మర్దింతు నొంతు నెంత! దీక్షతో నా 

యిల్లు సేరి (పలికక్షుం బూనితి నారా! మోవగుంజేకుని సాక్షీగాను 
శిక్ష గావింతును జిక్కబట్లి రత్షపెట్టి రాతంగొాట్టి భిక్షకుం బంపింతు 

సీక్షణమున॥ నెంత! 

వ, కళోరంబుగా. బలికి నన్ను (ద్యజించి కులరీలనుగుణంబులుగల 

యొకకన్నియను బెండ్రియాడిన నేను రోవీంచి వివపొనంబున నసు 
వులు విడిచిల్సి అప్పుడు __ 

కల_తో. దండధ రుని దూతలువచ్చిరి యుద్దండ పరాక్రమ ముప్ప ౮ 

జండశొసనము సలుపుచుం. గొనిచని శమనునిసన్నిధి నిలుప॥ రా॥ 

చ, కవమునుండు చిత్రగుప్తుగోని చక్కలో సీవిడ చేసినట్టి గ్ర 

ర్నములు విమర్శ చేసి వివరంబుగ6 దెల్పుము నాంగ నాతం డా 

[క్రమము గణించి దేవర! నిరంతర మా చెలి పాపకృత్యము౯ 
బ+మదముతో నోనర్చెె నిడి బంధురశిత్షకు, ఇాతు)రాలగున్, 



బాలకాండము, త 

చిత). సి, ఇష్టాన్నమును భర కీ యక తినె గాన, 
వబ్లు! సీజన్మంబు వడసి స్పమల 

భక్షణ యగు నిజభర తో చ్వేషించి 

కలహి౦ చె నిత్యంబు గాన, నడవి 

పందియె స్వమలము భత్స్నీంచుచుండును 

బాక భాండనునుండి భర సూడ 

కుండ ముందుగ. దిని యుండెనుగాన్రన 

బిల్లియై తనుంగన్న పిల్లలందిను; 

గీ, నధిపుసాధింప నాత్మహత్య యొనరించెం 

గాన, బేతశరీరంబు పూని ముందు 

ననుభవించి యనంతర మవని మూండు 

తనువు లె త్తలోందగు భానుతనయ! యిపుడు. 

చితి-తో. పేతశరీరోచేత యగుచు మరుభూతలమున నుండు 

టకుం బీతి నాజ్ఞపించి పంపుం డిడె మాతల వెంబడి నటనకు ॥ రా॥ 

వ, ఇది (క్రమమైన శిక్షుయని చిత్రసప్తుండు పలికిన విని 
యముండు నిజభటుల కాజ్ఞాపించిన... 

కల- ఉ. దూతలు నన్నుం దెచ్చి పగతోవమరుభూమిని జేర్చి యిచ్చట౯ 

(జేతశరీర మిచ్చి ఏడివీంచిరి పంచదశాబ్లముల్ సనెకా | 

జేతము శ్వుత్పిపాసల. గృశింపల దాళ (తేక నేను గ్బ 

ఫ్లాతటమందుం జేరం గని న న్నట నుండంగనీక క్రమ్మఆ౯,..._= 

వ హారిహారదూతలు గోని తెచ్చి యోనిర్హల[పదేశ మున క్ క్షీర, 

క్రీగకాన.తోడిః ఆది కాళము. (వినబే యొకనుకవి) వలె, 

ఫరణీసురతీలక్క తత్ప్రఏభృతి యుంనునే ఆలి యుందు॥ ధరః 

కరము గాడీశను భరియించుటకును! తటీ౫ బలమంతం) దనశె బలు 

చింత ॥థర॥ అలసితీ గడు దోనానున౯! వ్యాకులము గలిగి నాకలి 



90 శ్రీ మోటీగండరామాయణము-హారిక థ, 

క్రికా నిలువ వశముగాదు। నిజముగను నాను కలువ ముడంచిత్సి కరు 

గాచితి![ధరణీ! అయో! ముందు త్రివిధ యోనులను బుట్టుయోగవ 

ధరకు ల్లగ మెల్లగ నల్లనంబేయుము ధరణ శ్షతిం బురాకృతను' 

తంబు హత మొనరించిల్వి) ధృశపుణ్య మతిప 1ధర॥ వెలయ | 

బలముగల తమ మహివుము దెలియ నెనరితరము |ధర॥ జగన్ను 

డన మోవగుండహరికరుణ వడసిన !ధర। 

వ. వే నెంతదురంత పయులుేపీ యింతనంతపాలై 

భవద్దయాంతఃకరణమున నాకొఆంతలుదీరె తమక సాధ్యం జేడియు ఇ 

నన్ను గడంేర్చవలయును. దీనదయాపరా ! యని వేడిన వి పుండ 

సీ నీవ సేసినపాపనికరంబు లెల్ల ను 

నిర్మూల మయ్యెను నేటితోడం 

“తత్వమును బాసి పిమ్ముట యోన్నిత 

యంబు నొందంగ6 జూలనని విచార, 

పడెదను నీకు నపాయంబులెని యు 

పాయంబు6 గంటిని భయపడకుము 

జన్నాదిగా నేను సలిపిన కాతికాక 

(వతఫలంబున నర్గ భాగ మీపుశు 

గీ. ఛారవోసితి గొనుమని ద్వాద శాక్ష 

రమును జపీయించి తులసియుతముగ జలము 

పాణీయం దుంప (టేతరూ వం జబడంగి, 

విమలలావణ్య యగునోక వెలంది యయ్యె. 

వ, అంత నాయింతి తేజో భిరామయె ధర్శదత్తునకుం బణమికీ 

(స AQ ణి 

సీ పసాదంబునక్ నేను ధ న్యాళ్ళునై, 

సుపభాయు క్రమొ సుంద రాకౌరముక్, 
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విపమూడానుణి, వేగం ఇైకొంటి నా 

నా|పకారంబులం నాకు మే లయ్యెడిక్, 

వ. ఇ ట్లనుచుండునంతలో దెదీప్పమాన నుగు నొకవిమా నము 

గొని విముదూత లరుదెంచినం గని, ధర్శడత్తుండు ఐారికి సాష్టాంగనను 

సొగారంబులర్పం ది, 

ధగ్మ-తో: ఈ విమానమును నెనరికొఆఅకు మో రిచటికిందెచ్చితి 

దిపుడు ఫ్ ఆవెననము నా కొన తియ్య డని యడిగినంత వా నపుడు 

| రాము 

విషుదూతల కీత౯న. కమాస్: జుల్వ- ( నేర మేలజాం) వలె. 

నేలవేలుపా నచింతు మా ఎకింపుమూా ! మేలుగ భువన మేలెకు 

వనమాలిబహీచ్దార వాలురము మేము ॥నేల॥ [సేతరాపంబున స్ తెర 

వున నున్నపాతకురాలిని దే సీతపోబలము నాతిని చేసితి వాతరు 

రఐకయు _ పునీతురా లయ్యెను॥ నేల! శ్ర మోకుగుంజేళుడ మాధ 

వుండు దా వైమానికము బంపెన్కు భామలతో నీను నీమాసిసీమణి 

దబా మేటిపుప్పక మెక్కు-డు పోదము ॥నేల॥ 

అం పీన్నటినుండ లీ )హారికిం బీతిగC గాలికాక నూస సుుసతం 

'బెన్నంగం చేసి నావు) జవియిఎ చితి వెళ్తాను దాప్టద శాత్షరికా 

బన్నుగజాగరంబు నుపవాసములుక౯ జరిగించినాస్టు; స్ 

కన్న ఫఘనుం డెవండు! (తిజగంబుల భూసురవంశ బేఖరా! 

గ్ అట్టపుణ్యంబునందు నభాకాంశ మిపుశు 

దాన మొసంగితి నీమకుం దానంజేసి 

డిగగుణ నుయ్యెను బుణ్వాంబు, ద్విజవ రెణ్య, 

విష్ణుమూర్తికి నది నుహుపితి యయ్యె,. 

క, సుక్చతాధకాబును గొనుఓను 

సకలాఘంబులకు6 బాసిసద్దుణఖదియె 

18 nal 
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యకలంకరూ ప తేజము, 
లకు బానక మయ్యె పీచు లావణ్యనిథి! 

వ. ఈకారణంబున మాకు పిమ్టుసాయుజ్యంబు గలిగె భ క్తత రా 

ధీనుండగు వైకుంఠుని దయారసం బపారంబు, వినుము: 

సీ వారిని నారాధింప నాత్తానపాది! 

దార కామండలస్థా ముదొర కె, 

(గావాగృహీతమై గజరాజు ప్రార్ధింప 

(గాహాంబు దునిమినాగ మును గాచ్చె, 

హారిచ కమున. గూలినటి యా(గాహంబు 
ఈ 

వ్ీజయు. డై జనియించె గజము జయుడు 

నాం బుట్టి ంలురొవ్రురు నారాయణుని పార్శ ఏ 

చరులైరివారలవ్వ రుసనేమ 

గీ, విషమం గొల్పుచు నుందు మా వివునాజ 
౯93 అఆ ఈ 

మిమ్ము గొసనిపోవ సవిమానమ్ముు వెంట 

వచ్చినాము హారి (పథఖిావమున గాదె 

మాకు: చెడివోనిపదవి సంభావ్య మగుట, 

వీదూ. కీత౯ాన-కాఫీ; ఆది. (ఆనతిమ్ము) వలె. 

ఆనందాబ్దీలోన దోంగుచు గదలుం డిపుడు! ఆనం! మే నుప్వొంగ 

గాను వీవిమానమున వుజి యెక్కు-డు॥ అనం! నారాయణునిం జేరి 

పదసుుు మో రా ఘనుని కారుణ్యమునుగోరి నిర్వివారసుఖము లామా 

ఢముగ ననుభవింపు॥ డానం॥ దీక్ష పుణ్యము నీణింప నాక్షణంబునను 

మోయు గుండ సంరత్వునిపనుపున నీక్షమాళలి కరుచెంతురు॥ఆనం॥ 

ఆ. ధర్మద_తజ్డే నీవు దశరథుం డను వేరం 

జొ ద్దుకొ "లమునందు6 బుట్టంగ లవ్రు 

ఏ సతీవుణులును గ"సల్యయు సుమి త 

యనంగ బుట్టి భార్యలగుదు రపుడు, 
జాం న 
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క. జగతీసుర, నీ సుకృతము 

సగముం గొసిసట్టి గి లహా జనియించును ౫ 
| రా 

కగు) నాయి సికు మూండన 

మగున మసన ఛౌసి వతళానమాన మిది సుమో! 
కి కరా యా ల టం ని! 

గీ, దిన లే వార నుమును క) దినివిభులండు 

రాము డస సికు నుదణయించి, రావణాది 

దనుజుణను గూూట్చి; ధర ఎసంస్తాపనంబు 
(1 Dp 

చన రాజ్యంబు పాలించు. జిత మలర, 
అలీ 

సీ మాధన హాతోగ్గమాఖమాసంబుల 
అట 

నుద:మగబునను స్నాన మొనర ౯కస్కీ 

చేకొది నత పులమినొనర్చితి, 

బృందావసము వేసి పించి తరసి 

బావా అందంిను నుర నెవృవులను గ సు 

అన ఛి :౧ల౧చితి వనుడినంబ్బు 

ముడు స "నే గంటు మూాసిటూరీఖిని 

జస చ J రబుగ 6 జలఖివీ నాను 

గ్, న వ్స్తుంము పీతుండు గానయు న్నె? 

కోళ్ల సాయుజ్య ము "గు న్ని నిన్నుంగనుట 

షన మేను ఫన్యుల మెలిమనా హా 

హూ దగ్భుంకుం జ ను) సరగ రమ్ము. 

సం న. అసి సతికి జయవిజయులు వారిని వవమూనారూథులం 

నేసీళొని 'దేనన*ర్య రానం౧ంటుతలనం నింగిని బీటంగ 6 దత్ధే ఇంబున (వైకుంఠ 

పురంబున విష్ణుసన్ని ధిసి శోగ్సిరి. 

ముద్ద, కీతిభాన - భైరవి: ఆదితాళము, (దుర్యోధనాా వలె 

ధ్యాలీశ్వరా! దశరథనామ॥ ధా॥ ధర్మదత్తుం డెంతియు. వింత 
గను॥ ధాతీ॥! నోోతధరుని గురురూపము న్నేతములం గని నివ్వైజగంది। 
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భా (తీ॥ మితకులజసుపవితశౌరిపు ర చితములను ఏవ్నీంచుచు, సుజన 
సో తములకు. దా బాతు డగుచు, గడుమై తిని జీర కొలమువనించి 

నంబగు నిజకృణిపుణషనుకర్స మడలినం? నాండచట! ధాత్రీ! నిర్ణలినంబగు నిజకృళి పుణ్యసుకర్శ మడంగినంతట 
నందుండక ధర్శదత్తు డిపుడమిని దశరధనర్భయనంగ నివగేకించ్మె చావ 
రన నీవ సుమి] ధా తీ! అతసిభార్య లిరున్సరు గసల్యాసతి సుమి త్రై 
రిపుడు గలహూ యను నతివ కైక యన నలరెను మున్రషగు: తీతివర 
సతుల చెలణిరి నీకును నిశ్చృయము॥ ధాత్రీ! బీ మాల ఫ్ర మోత్ష 
తుండ హారిచాప శంఖచ్య కములు (గ్రచుముగను; రామ లత్మణ భరత 
భతున్ను సునాములు నీకు, గుమారులై రి విను పీక కను! ధా 

వ, జన్మాంతర సుకృత పరి పాకవిశెవంబున నిన్ను ధన్వ్యునింజేయం 
గోరి యా జన్ఫృంబున భగవంతుడు నాల్లుచాపంబుల సీయం దవత 
ర0చె, ఈతని కతంబున నీకు విష్గుసాయుజ్యంబు గలుగు, నిశ్చయము. 

క, సి నడిగిన స్వ చరితము 

నే వినిపీంచితిని భారుణీనర యింక 
బేశ్రలతోం బుతు)లతో 

వే వేగ నయోధ్య సేం విశాాంతిమెయి౯. 

వ, నిజరాజ్య పాలనంబు సేయుచు సుఖింబున నుండు నుని యా 
లీర్భెంచిన, దశరథుడు. గళ త-పు తసహతంబుగ ముసింగు)న కే స్ప 
పృణామంబు లాచరించి వారిని వీడొ-ని, యనంతరం బోపారగ తీ 

శివ్చడు-తో: వందిమాగధులు బృందములై తమ ముందా. 
బొగడుచు నకువ, దుందుభిలోనగు తూర్యిరానములు సందడి యలర యగ 
మొుఆటయ॥ రావు! 

వ. నిజయానంబుల నారోపాంచి రెండు మూందు దినంబులకు 
నిజరాజభాని యగు నయో' ధ్యకుం జేరి యానందవంన నగరు _వవెే 
థీం చిర, అంత దశరథుండు గొ నుండి సభికులు విన భరతున కిటని యొ; 
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కీ గన_జర్యఘూటి...అదితాళను. 

పొ మిక గకయభూ పతిపురికిని నెమ్మది. బొాదలగ భరతాపొ॥ 

చెన్నుదిని నిన్నిపుడు ర నుని మోమేనమాను సమ్మతమున( బీలువ 
వచ్చె! వొ॥ తాతకు నవ్వకు నిరతము వీతిని దండము పెట్టుముభర తా! 
వా! మాతులుని మప గౌలువ్ర్ర వనీతోలసహాడ శ్మతుఘ్నుని ఖ్యాతి ను 

శులచు కొని॥పా॥ కోరినచదువులు చేరు నుకొను ముచ్చట నీవు కొదవల 
నుంపక ॥పొ। పౌరులను భకిగను ధానుణిని మోత్షగుుడధామునసి 

నమ్ముచు వెడలి |పా॥ 

అంతే_ క, భరతుండు జనకుని యాజ్ఞను 

సరగున శిరమున వహించి శతుఘ్ను నితో 
బరువడి గేకయ శాట్సురి 

కరిగ నిజబంధు దర్శ నార్థముగాంగక 

కాండాంతలోవార. అని తాళ్ళూరి నారాయణకవి రామాయ 
౯ామును హరికథను ఘనముగం జెప్పెను గద యం దిది బాలకాండము 

చిలుకును సుధను॥ ఠా॥ 

ఇది వినువారల కిహ సౌఖ్యంబులు గొదన లేక చేకుజున్వు ముద 
మునం దుూదకును ముక్తి లభించును మోక్ష గుండ హరికృపను॥ రామా॥ 

క, నాచేత నయినకిెలందిని 

జూచి రచించితిని దీని సుజనులు నెరసుల్ 

దోంచినయొడ దిద్దుదు రని 

నాచి తములోన నమ్మినా ననయంబుక 

(శ్రీ మోతు.గుండ రామాయణమునందలి చాలకాందము. 

సమా ప్తను. 

దానా ల తనా న 



(శ్రీ? మచంది గురు పర బన్మాకోనమ ః 

అవిఘ్నమస్తు. 

శ్రీమోక్షగుండ రామాయ౭౭ము 

హారిక థ, 

అయోధ్య కాండము. 

ర (శీరాముడు జానకితో 

నారూఢిగం గలసి మెలసి యంతఃపురిలోం 

గూరిమిని నున్న వేళను 

నారదుల డరుదెంచ దర్శనము బేసీికొనక౯. 

కీతకాన-క శ్యాణి-అదితాళేము. 

కీతాధిప కరుణాసాగరా॥ సీతా! 

ధారాది మడబ్దసమన్విళత బోధరూప గుణభూవణా.గుణభూ॥సీ తా। 

సద్దసృటికవిశోభిత చిన య సిద్ధయోగి వృద్దోచరా ॥పీ॥ 

వ్యష్టి న మక్షి మయ్య ప్రపంచభన' సృష్టి స్థగిలయ కార ణా న్స 

రాతసహర నారాయణకవినుత వె “క్ష గుండపరిపాలకా॥ వై 

తో: అరుదెంచిన యాసురముని శెదురుగ దరుణితోడం దా 

నరగ్శి సరగున రఘుపతి సాస్టాంగన మస్కా-రము లిడిమెను జిల 

॥రావు॥ 

ముని నాయక మాబో(టిగ్భవాస్థుల కనయంబును మిోావనంటి 

ఘమలదర్శ్భనము గలుగుటదుర్ల భ, మనఘుండ నెలీని మంటి॥ రామ॥ 

వ, అనిన నారదు6 డిట్లనియె; 



ఆమయోభథ్య కాండ ము ఫ్ర 

కీ రన-ఫరజురాగముః 

ఏమాూాయను దాటల 'నేర్తునా రాము॥వీ॥ 

ఏమాత్రము నీ యెరుక లేకయ సామావ్యముగను సర్వేశా హరి॥నీమా॥ 

సీవ్ర హరివి, శ్రీ/చేవియ జానక్కి దేవ, నీకృపచేం డెలిసితి రామ॥నీ॥ 
సకలపురుషరూపకుండవు నీవే! సకలయువతు లీజనకజు రావు॥ నీ! 
భువిని మోత్సగుండధవ నారాయణకవినుత, సాధుల గావగబేరామ॥వీ॥ 

గీ, రాజ్య భారంబు దశరథ రాజ నీకు 

సయం దలంచెను దాని నీ వియ్య కొనిన 

రావణాదినిశాటవగకానుల (దుంచి 

మమ్ము రశ్నీంచు శెన్నడు మదనజనక ! 

వ, అనిన (ప్ర_రాముచందుడు నారదున కిట్లని యె: 

కీతకాన_.ఆది ౮ళముం 

దేవ మునీశ్వర దెల్పెదను నా వాక్యంబులు నమ్మివిశు! రావ 
ణాది దుర్మార్గుల (ద్రుంచి సురావళిం బో) ఫట కరుడెంచెదనే ॥డేవ॥ 

దండకాటవిని దాపసవృత్సిని నుండెద బనునా త్రై డ్రచట్య మెండుగ 

సీతా మిషమున ఖలులను ఖండించెద మాతు గుండేకుడనై ॥దే॥ 

వ. ఈ (పకారంబున (క్రిరామచందుని రావణవధార్థము చను 

మని (శేశేవీంచి ముమ్మాజునమస్క-9ంచి రాముని సెలవు వ పోంది నార 

దుండు యచ్చ జనియె. అంత దశరథనుహో రాజు రాజ్య పాలనంబు 

చేయుచు గొలువ కూటంబున బరివేస్టీ౧ ది యున్న సభ్యులం గని 

యిట్లనియె, 

కీరఠాన.అట తొక్ ముంకాఫీ రాగము. 

ఏను డిది సభవారు వీన్నప  మొక్కటి ఘనముగ ముపిసీతి 

మనమున రోసితీ పనింబూోని రోజ్యము. బాలీంప జాలన్వు గనుక రాము 

నకును గట్టుదు బట్టము ఏను! మో కిది సమ రే మేకద దీనికి చేకొని 



రర శ్రీ మోకు గుండరామాయణ ము. వారికథ. 

సర్వము సిద్ధము చేయుడు మాకులమున గల మర్యాద యగు సిద; 

యాకరుణాంబుధి య్యగజు డర్హుండు 1వ కు! భరత శ తుఘ్నులు పర 

గల లే రిట నరిగిరి బూతుల పురముకు జేరల ధరను నారాయళా 

దాసనుతుం డగు వరమున మోవగుడహారివి దలంచుచు | వినుండెద్ర। 

తే, వదలక దశ రథు వాక్యంబు ౧ సభవారలు దా మాలించ్చి 

సదమలగుశులయి సంతోషించు మం బిదస ననిరి యోజిచి ॥రావము॥ 

కల్య్యాణి-ఆది తాళే నుం 

9ది ఘునకార్యము భూవరా! మా ॥కిది! ఎదభోపల నీ నెంచిన 

కార్యము ముదమున జేముము చాలు ॥ఇది॥ మేలుగ దిభువన మేతేడు 

చేకకు నిలోకము చేయు కెంత ॥వ్రిది! మోవతగుండ రామమూర్తి ని 

మా కధ్యత్వుని జేయుము రాజ ॥!ఇది॥ 

వ. అనిన, 

దశ_తోపహార;: అప్పుడు దశరథు. డావసిన్టుం గని “య న్యూ, 
కులగురువర్యా! ఇప్పుడు రాముని కిది యెజిగింపల నేగుడు సద్దుణ 

ధుర్యా॥ రామ॥ 

క, అనుడు, వసీస్టుండు రాముని 

గన నేగినవిారిరాకం గని రాముల జెదు 

రొ్క-సి, కాళ్ళు గడిగి తజ్జల 

మును శిరమున. జల్హుకొనియె ముదితయు6 దానుక్, 

వ. ఇట్లు కుల గురునునుదోడి తెచ్చి రత్న పీఠంబుపయు? నార్పుండ 

జేసి పూజించి కరకమలంబులు ముకుళించి రాముండిట్లసియె, 

అట తాళం (నమిలాం) వలె 

మాకు శుభంబు మీ రాక శేవలమును శీకరమై యున్నది, 
థీరవర[మా॥ పౌ కటముగ గృవహాపఫావన మాయెను. మాకుల విండె 
పొదలె ॥ధీర॥తమ పా దాంబున్రు దాల్బుటకతన సార్గకమామె నాజనుఘు 



తయోధ్య కాండను. -స్రద్ట 

॥దీర॥ అవిరళ మోక్ష సండాధీళు సెల్చు మా రనఘులు ధన్యా 

తులు ధీరవరా॥ వూ॥ 

సం-తో. ఇశకుల నర్వుండీరీతిగ నన విని వసిష్థమునివరు(డు. 

మనమున నలరుచు మాబోంట్లను నీవు మాయల జెనశ్లై డద 

వెపును॥ రామ! 

పీకోదజలమును నెల్సిని దాల్చెను సనిలగళుండు ప్రియమునను, 

నీపదజలమున నీరజభవుండు పునీతుడయ్యె గోమమునను |॥రాను॥. 

వ్రటు నుపడెశిందాటగాదే లిులలోయగల జనులకును బటుతర 

సావ్నీవి పరమాత్ముండ వను (వజ్ఞగలదు మాదయను |1|రామ!॥ _. 

వశి_జంరయూటి.అట తౌ ళీ ౦. B 

బేవదేవ్రుండవు నీవు పుట్టినావు! రావణవధకు శ్రీరామా! రామా! 

దేవే” మా ేవ గావింప సీదూప్యుజీవనమం మంటి పివఆటకు | దేవ! 

అగుణుండ వగు నీవు సగుణుండ వై యిందు భగ వంతుండన(గను 

(బబలితిపీ తగ నిన్ను గనుంగొంటి ధన్యుండ నయితిని జగదీశ మూయ 

లో. దగిలింపశే।! బేవ।। 

గురుగురుడన్ర నిను గురుం డనిన న్ననుట కరమొప్ప నా 

భాగ్య గరిమగాదే! నరపాల, తాళ్ళూరి నారాయణార్శిత్స వరద, 

మోాతషగుండవాస! రావు॥ దేవదేశుండవు॥ 

వ. అనిపలికిన సంతోషించి (శీరామచ(ముం డీట్లని యె... 

తోహార: మో రరుదెంచిన కారణ మేమో కోరి తెలుపు మా 

సామి! సారెకు నేశిరసావహింని యది సలుపును సంశయ మేమో! 

వ, అనిన వసీష్టుండీట్లని యె. 

కీశకాన_ముధ్య మావతి_ రూపక ము. 

రఘునందన! రఘునందన! రఘునందన! రామా! రామా! 

అభఘసంహార, రాజ్యము సీ కర్పిపంగ నెచె రాజు! రఘు 

14 



100 శీ మోయశుండరామాయ ఇము-వారికథ, 

ముద్దియళోో౧హాడ నొక।పొద్దుండుము నేడు రేపు (పొద్దున 
మితం[డిగారి యొద్దకు చేతెంచినచో ముద్దుగ నన్నియు€ చెలుపును 

| రఘు॥ -ఈఠీ తిపరిపాలనమున కీవ యర్హ్ముడగుగు వయ్య! మాక్ గుండ 

పురమందిర, సాశూన్నా రాయణకవిరక్షుక, నే వీడొ-నియెద॥ రఘు॥ 

వ, అనిన, 

తోవార; మంచిది మో యనుమతమురీతి గావించెద బొ డని 

యనగ, మించినభ క్తి నుతించి దశరథునింగాంచ నేగి యి ట్లనెగా॥రా! 

(శీమాఅలగర ఘు రాముని క న్నియుంజెప్పి వచ్చితిని రాజూ! షేవు 

బుగ నభిపేక్షదవ్యము. గూర్చ్పుము రవితేజా॥ రామ॥ 

క, అనిన నృపాలకుండు సుమం 

(తుని గని యటుం జేయు వునిన, దోడో భటులటకొ 

గని యత్ డాజ్ఞాపించు డు 

జని కూార్సిరి సకలవస్తు సం ఖారంబుల్ , 

రగడ; 

అంతనృ పాలకు నాజ్ఞను జారుబు, 

వింతంగ దెల్పలో ఏని యాపొరులు, 

వలువుగం బురి గె సేసిరి చెలంగిరి) 

సిలయంబులు పన్నీటను నలీకిరి; 

ము _లెంపుముగ్గులు ముదమున౦ బెట్టిం, 

చిత్తరు వలదీరి, చిలుకులుగొట్టిరి; 

చలుతోరణములు బరువడి గూర్చిరి) 

చలువపందిళులు చయ్యనం దీర్చిరి; 

నిచ్చట గన వాయింతురు భేరులు; 

ఎచ్చట గన డీవింతురు పౌరులు 

తులగానని బహుతూర్య నాదములు 



అయోధ్యకాండ ము, 101 

వెలసెను నంతట విపుల మోదములు; 

కడువడి గాయకగణములు పొండగ, 

గడనచేడియలు ఘనము నాడంగ, 

మంగళజలములు నుతి తెప్పించిర్కి 

అంగుగ నభి పే. కార్గమ్ముంచిరి; 

పురియెళ్లైడలను బూలుపునం జూడలో, 

మురియు చు జనములుముచ్చటలాడ (గ 

నాకలకలరవ మటు మందర యను 

వనైెకదాసి చక్కూంగం దా వినియును, 

నొక్క- మేడమై కొయ్యన నెక్కి-యుు, 

(గక్కుూన నాశ్చర్యంబున. బొక్కి-య్ము 

రామునిదాదిని రయనున6 గనుగొని, 

భామిని యిట్లని పలికెను ఘన మని; 

0 

జంరూోటి: ఆదితాశీము, 

వమది! చలి! నామది! శెరింగింప వమ్ము! యే మది॥ 

భామినిరో! పట్టణము నేమిటి కలంకరించి॥ రే మది॥ 

కానగను కౌసల్య దానముల నిచ్చుచున్న॥ చే మది॥ 

వేడియబు నేం జేయొ వేడుకలు సేయుచుండి॥ శే మువ। 

సూమిని |శీవెరాకు గుండ స్వామి దయతోడం దెల్పు॥ మే మది! 
| 

తోవారః త న్న డిగిన మందర కారానుని చాద్ ం౧లటుల దా 

$నియె౯: బన్నుగ రాముని పట్టాభిపేకం బెన్నయ కే పన వినియెన్ 

రావ! తండర నొందుచు మందర _కకేయి మందిరమునకును జేరి 
కిందటి కసి దీర్చికొన సమయ మని దందడిపడి యానారి॥ రామ॥ 

| శేభీగ్ళహమున డోలికమాందను బూలవాన్సు పె జాల లీలతోడ 

ఎవళించియున్న యా లేము కనియె నవల్రీల! రామః! 
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కళ్యాణి!" అదితాళము, 

సరోజసమానముఖీ! భరింపంగ జూల సఖీ! సరోజ॥ 

న లేశ్వరుం డరే! యే! ధరిత్రి నెల్ల రాముడే భరింపకా వరిం 

౩3౯ బరోఠుంబునక౯॥ సరోజ! 

ననున్ గనుంగొనుకా (పీయంబునన్ విభుం డనంగ నేదినంబు౯ 

ఫఘనంబు౯ వినేయుండుదా౯॥ సరోజా॥ 

క్షమాధిపత్య మల్ల నీకుమూరుడూన మాత్ గుండ 

మాన్యుండు మోాకుక౯ (బమోదం బిడు౯! సరోజ॥ 

తోవార? నీమాందను గడు (టీముగలిగినకా నీకొండుకును, బోనాడి 

రామున కిచ్చునె రాజ్యము దశరథరాజు కపటి వగలాడి! రాను॥ 

వ, అనిన విని కై కాబేని మందరను గసరినై చుచు నిట్రని యె! 

దర్చారుః అట తాళము, 

రామున కియ్యగ రా దు! రాజ్యము, గో మలి! నికింతకూరత 

యెటు గలిగె ! |రామున। 

ఘునముగ గసల్య కన్నను మిన్నగ గనుచుండు నన్నును గడు 

గుకావంతు డగు |! రావమున॥ 

ఈ మేలువా రనా శకెటింగించినందాకు బేమతో ముత్యేముల 

దామ మిచ్చెదం గొను ॥రామున। 

౭ భరతున శైన నేమి ! ధరమోక్షగుండ రఘువరునకు నైన 
నేమి ! ౨లరును రొక్కబ నాకు | రామున॥ 

వ: అనిన మందర గటకటపడుచు నిట్లనియె! 

తోవార:నీసంతోవమునీటనుగ లియను!నీనుతు. జక్కువగాదా! 
ఈసు వహింపనవు ఇంతమూ ర్థ్య మా! ఇంక నయినను వినరాదా ॥రా॥ 
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తల్లిత ల్లీ ! భరతునితని'! ననులోన్నతల్లి ! వినుమి? తల్లి ! తెలి 
పెద! తొలి నన్నునీతోం గూడ మో తల్లిదండు? లే దాసిగ బంపిరి ॥త॥ 

తడయక రాముస్క, ధరణీజను నీకొడుకును గోడలుగొలువలగ వలదా! 
1త| సవతి యంున కౌసల్యకు లోయిడి తివిరి డాసివ తిరుగవలదే 
నీన్ర ॥త॥ అతుణమే వారిపక్ష మగును పతి మోక్షగుండవిభు సాతీ గ 

'దెలిపెద ॥త| 

తోవార: భరతుని దేశపిభుని జేయు మని పదునాశ్లేం డ్లడవ్ర 
లకు బరువడిరానుని, బంపు మనుచు నీవరు నడుగుము! మేలు 

మనకు ॥రాము॥ 

వ. అని తవ క్రవకో”క్తులు విని కైక యర్థాంగీ కారంబున- 

కీ ర్రనః ఆదితాళీము. 

వ వుని యడిగెద నామనోనాథుని రాముని గాననసీము కంపు 

వుని ॥ఏ॥ అడిగితిబో న న్నదలింమను గాసి, చెడు కెార్యంబును "వేయు 

నకే సఖీ!॥ఏ॥ కెకమానస మెంతశఠరినం బనుచునులోకులున న్న నుకోకను 

బోదురా ॥ ఏమ! సాథతూన్నారాయణరత్షకుండ యినట్టి మోక్షగుంజే 

శసుడె మోవాన రాముండు ॥మని॥ 

ది: అసి యిటు పలికిన నాశై కతోడ 

ననియు నా మందర యటిహర్ష చునను: 

యువతి! దేవాసుర యుద్ధంబునందుం 

దవిలి యీవెంచియు దవుకుం దోద్చడంగం 

నిం|దుండు గోరిన, న7ను దశర 

ెం్యదుండ్యు సీ వప్పు జగితి వెంట; 

రథచీల యూడంగ రణమధ్య మదు 
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రథచీలగా నీకరం బుంచి తబల! 

సీ భైరమునకు నృపుం డలరారి, 

నీదుకోరికదెల్పు, నే నిత్తు రెండు 
వరముల ననియె నీ వలన నేవింటి; 

మజచితి వీవు నే మజువంగ లేదు 

ఒకదానికీని రాము నుగా)టవులకు 

బ)కటితంబుగ( బంపం, బదునాలు గేండ్లు 

మజీయొకదానికి మనభరతునకు. 

గరుణతో 'బట్టంబు. గట్టునట్లుగను 

గోరుము నీకో ర్క కొనసాగువిభుండు 

సేరవచ్చెడు వేళం జెచ్చెర వచ్చె. 

వ. మణియు..__ 

బేగడ: ఏక తాళము. 

జవదాటకే బానరో నామాట ॥జ॥ ధవళాశ్నీ నీకోపభవనము 

జేరుము ॥జ! అలి వేణి! సొమ్ము లలంకరింపక్కు మలినాంబరము మానక 
గట్టుము lel క్ర)0ద6 బరుండుముు సుందరి! నాథుని జిండరవందళ 
చేయుము; నామాట ॥జ| మోతుగుండేశుని సాన్నీగ జబ 'ల్కె-ద 

దీక్షతో నీకోక్కె- దీరును నామాట ॥జ॥ 

తోహర: అపుడు కై కదాసి య మందర తన కుపజేళించిన 
కరణి, జపలతనొందక సలంప దలంచి కోపసదనము జేరియు దరుణి॥ రా! 

భూమిపయినిబడి పొరలుచు నుండంగ, భూమిోాశ్వరు డే తెంచి, 
కామిని బౌన్పునం గానక కావలికాని నడి” వివరించి lరాము॥ 

ళ 
7 శక యేదిరా ! కనబడే దనం “గారణ మెజు(గను రాజూ! 

పాకటముగ గోపభవనము చేరెను బరికింపుడు మారాజు | రావు॥ 
క్, దాషరకు(డు తెలుపలగా నా 

నారీమణేవాతణ డెలిసి నరపాలుం జే 
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కారణమా యని వొగులుచు. 

"బేరగం జని జీపామును స్ప ఎంచుచు. బరి కైకా, 

కీర్తన: ఆదితాశేము. 

బది యేమే ! సుదతీలలావూ ! యుటు మళ్ళిచూడనే భామా! ॥9ది॥ 
కోనుల్సి నీ కింత కోపము గల్లుట కేమిలోపము వచ్చె ॥నిడి॥ 

. వెలలేనిచీరలు విడిచి యీకీతేగ మలినవస్ర్రును గట్ల ॥ నిది! 
 కొమ్మురో ! రత్న పుసామ్ముల నొల్లక నె్కుది వగవగను | నిది! 
మృదుసుముతల్చ ము వదలి యో నేలను సువతి పరుుడగను ॥నిది॥ 

(్రమోత్సగుండస్వామియె సాఖీగ నీమాట మోజు లేదీ ॥యివి॥ 

కామ 

న. ఈ కాచ్లా 

తోపహార, ఎవ రయినను ని న్నెగులు పలికిన వివరింపుము 
నాతోను! భువిం జెలు లయినన్సు బురుషులు నైనను బొరినొందును 
వ్యధ వమూను॥ రా॥ 

నినుమాన్ని౦చిన సిరువేదల నైనను ధనికుల జేసెదను! నినుదూ 
దినచో ధనికులయిన నిర్లను లగునటుం జొసినను !రా॥ 

రామునిసాశీగ రమణిరొ నీతల చే నులబనను నేదిర్రు భామి 
నిరో! నా [పాణము లిమ్మాని పలికిన నవి యర్చింతు ॥ రా॥ 

వః, అని దశరథుడు (పలిజ్ఞగా య బలికి న వాక్టంబుల కలరికన్నె త్రీ 
చూచి తిన్నగా. లేచి నద్దదస్వరంబున నిట్లని యె; 

జంరుూ టి. అట తౌళే ము 

మాట దప్పకు రొజచం[ద ! కోటిచేయును నీకుగుణము భూ 

మోంద [| భాటిగ చవ నిశాటులయుద్ధ్రము నొటివరదడ్య య మో నోడు 

నెరవేర్చు ॥మాట॥ ఒక్క-దానికి భరతునకు (గ్రక్కున బట్టము గట్టు 
కౌ దనకు తక్కొ-క్ రెండవదోసికి రాముని నిక్కొ-డ నుంచక నిలువెళ్ళ 
వంపు [వవాట॥ 
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దండకాటవి కేసు మనుముు దండిగ బవునాలుగం డ్లుండు 

మనుముు ఖండితమిదియ నాకాంశీత మగు) మోాక్షగుండ బేవునియాన 

రెండవది కోర ॥మాట॥ 

తోవార: పిడుగువంటి యా నుడుగు కర్హముల? బడిన మా |త్రము 

న నపుడు, గడగడ వడకుచు6 గడువడి మూర్చిల్లి పడి యొ బుడమిపంలు 

నృపు ॥రామ॥డుకొంత కొలమునకును దెప్పిరి తన చెంతనున్న కామినినీ, 

యెంతయు గని తనమంతన మెరియగ జింతతో ననె నత్తజిని ॥రా॥ 

ముఖారి-ఆటతాళశీము, 

కలికీ ! యిది యేమే ! వాతో నిటు పలికి ఫఐమేమే ॥ కలి! 

కలికి ! రాముని దండకావనములకు బంపు మటంచు నాతో 

నలుకకయ, కఠినాత్నురాలా! పలుక నో రెబ్దాణె నీకు ॥౫నికి। 

నిరతము బొగడుదువు రాముగుణనికర మున్ను దును సరగనా 

కుపచారములు చా సలుపు నా కౌసల్యతోడను | సరిగ ననుచుండు 

దును నీ ఏవజకు, నది యిపు చేల మజచితి॥ కలికి॥ 

ధరలో? దాళ్ళూరి నారాయణదాసు కడ6చేరి వరము లిక (ఫ్రా 

మోవతగుండ నివాసుం జెదలో మెచ్చ వలదా! భరతుం డిల నేలినను 

రఘుపతి పురములో నుంకంగ దగడా॥ కలికి యిది! 

తోవార? అని యిటు భూపతి యళలిసిన్టురములనాడిన విన్న 

యాశెక, మనమున గోపము మల్లడిగొనలగా మగనిమాట గై కొనక 

[రొామ॥। 

యదుకుల కాంభో జి-ఏక తొ థము, 

నను గారింపక నూరుమా | నాథా! నాథా ! ॥|నను॥ 

మనమున నీసునుంతే నిను నమ్ముగా లేరు ॥నకు॥ 

వేళాళోభా లేలా! మేలో! మకుజాధిపోల! నరు॥ 
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పలుమాటలచే ఫలమా! లుల బాొంకుల మారిని చాలు 

బాలు ॥నను॥ 

జలజాఫాన్వయజాతుల్ దెలియ న్ననవ్రషల కెన్ “లలో బారి 

కరు నీ వాకుబజూతుండ, బలమర్య్యాద దలపోయంగవలదే ॥ నేయునను!! 

“నున సాప్పింతు, బనిగావింతు, నిను మెప్పింతు, మినుమానింతు 

ననుచును ముదటన నవి తెలిపిన వెనుకను విన సెపక వెత చెందె 

దవు !నను॥ 

నాకన్న మిన్నయా కాంత లన్న ని కున్న వారు గా శేమి! 

ంలుంక నీకా వరంబులో కెక యీను పో!కాద టంచుబోందోలరాటే! 

యాకపటము నిటు ఘటింయంచుచు ॥నను॥ 

' సరగ మాత్ష్సగుంబేళ సావ్నీగ ల్రీ/రామునకున్ ధర యిడి సీ 

దెవులతో, జిర సౌఖ్యంబుల దేలు ! భరతుడు నేనును మేనుల్ దొరా 

దృ మా తరునాతన్ నిరంతరము సరాసరిగ జరించినను భరించెద రె! 

సరసరే! ధరారమణ ! 1నను। 

వ. ఇట్లు నైక మాట్లాడిన కఠోర వాకంబులకు బదులు చెప్పు 

టకు. వోంపక దశరథుండు వుహాదుఃఖాంబుధి మునుంగుచు నా 

రాతి నాలుగుజూములు నాలుగు యుగంబులుంబో లం గడపుముంజెం 

అంతే నుదయమైన నక్క-డ రాముపట్టాఖి పేకమందిరమున కందణుం 

. జేరర, 

'ఉ. అంతట జానకీసహీతు. డైన రఘూద్యషహుం డగ్న కార్య వు 

ష్ 

{ 
ల్ 

/| 
' 

E 

“| 

త్యంతముదంబుతో సలుపునట్టుగ( "జేసి ససిష్టమౌని థ్ 

మంతునిజూచి పల్కె-నుఫీసుమంత! ముహూ_ర్రము వెళయయ్యుభూ 

కాంతుండు రాయడు! కారణము గన్లొని యాతని. చెన్ను వెంబడిక్. 

తోవార : అంత వసీష్టుని, యానతిచేత సుమం తు(డంతిసురి 

కరిగి లలుంత్కి “విభుండు సభ శేటికి రాడన్క నిట్లు కైక యనెం దిరిగి 

| 'రామ॥ 

16 
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"బేవోగ్ ఏ ఆదితాళలేనుం 

వినుము మం(తివర్యా! కనకాది ధైర్య | ఘునగుణథు ర్య ! మన 

రాజుచర్య విను! రామునిమోది (సేనుతో రాత్రి యేమియు నిది 

యెటుగకయుండె॥ విను! ఈవరదనుక లేవలేదు కావున నీవు గడు 

వడింబొమ్ము! విను! భూమీామం జూడ భువిమోత్ష గుండ ఛాముని 

తాను దగ ర మ్మనుము॥ విను॥ 

తోహర: “రా జదేమికారణమున బలుకడు రాజీవాథ్నీరో!) 

యనంగ, రాజు సెప్పు మన నే. జెప్పీలి నిశ రాముని ర మును 

మనెగా॥! రా॥ 

ఒకక యిటుల బల్క-౧గను సుకముంతుడుగదిలి పోంలుర సు పతిని, 

బా)కటముగ గని పదముల కెజిగియు. బలికి నసుకు నెన్నుపిని॥ రా॥ 

కీతకానః అదితాళము. 

రామ! రమ్బిక రఘురామ! తె మిక; భూామివిభుని జూడ గాను 

బోద మింపుగ॥ రామ॥ నిన్ను బిలువగ రాజు నన్ను బం"పెగా, బన్నుగ 

నాశకెకయింట నున్నవాడుంగా॥ రామ॥ తడనవుసేయక! రాం దగుసుమి 
యిక! బుడపు మోత్సగుండ దేవు పోయి చూడలగ| రాః 

వ, అని చెప్పిన. 

తోనార : అపుడు రాఘున్రం డనుజ యుతంబుగ నరదము నారో 

హించి, వీపులవేగమున వితృసన్నిధికి వింతగాను జనుచంచి॥ “రానూ! 

తనపాదములకు దండము పెట్టిన తనయుని లేవగదీసి, కనికరమున 
నాగాజాలీంగన మొనరిచం చేతుల గదిసి ॥గా॥ 

వ, అంతట, 

క, హాహా! యని దుఃఖంచుచు 

మాహంబున దశరభుండు మూర్చ మునింగళ ! 

ఆహా! యా దుఃఖంబున 

శీ హీతువొ యనుచు గైకం నినకులుం డడి గరా, 
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వ, “ఈ (పకారంబున నన్ను6 బిలిపించి మహ త్రరమయిన 

దుఃఖాంబుధిలో దశరథ్టుండు మునుంగుచున్నా6 డ దెమికారణము 

తల్లీ! అనిన, రామునకు. గైకాదేవి యిట్లనుచున్నది, 
కాఫీరాగము ఆదితౌళీము. 

రాజుద్యూకాఖరణంబు రామ తెలిపెద్క దేజ మలర నీకో చెల్లు 

దీనిదీర్పగ॥ రాజు! నాకు శెండువరము లిచ్చినాడుు పీమ్ముట శోక 
మొందుచున్న వాడుచూడు మిచ్చట॥ రాజు! నరకములకు బావి తండి 

నరసి పోచిన వరసుతుండె పుత్రుండనంగ బరగు జూచిన॥ రాజు! ఆడి 

తప్ప లేకయున్నవాండు జనకుడు నేడు మోత్ష్తగుండనగరనిలయ! పలు 

కడు॥ రాజు॥ 

వ. అనిన రాఘనుండిట్లని యె, 

యదుకుల కాంఖో జి; అటతాళీముం 

జనకుని కార్యము సలుపలేనట్లి యాజన్న మేటికమ్మా॥ జన॥ 

జనయిత్రి ంలుట్టిజీవనము కంశు నిషమెన (దాగుట మేలు!జన॥ రాజాజ్ఞ 

మైన సీరాజ్యము నైననూ భూాజాతనై న విడుతు॥ జన॥ మోకుగుండ 

విభసాటీ గ తత్స ణమున వచింపుము తల్లీ! జన॥ 

తోహర: అనిన వాక్యముల కతిహమకాంబున ననియెం క 
రామునకు; దనయ! వరద్వయమున కొక్క-టికినిః: నిను బంపగ వనము 

నకు! రామ॥ కడవముదానికిని; పుడమికి భరతుని యొడయని చేయగ 

నడుగం దడయక (ప్రత్యుత్తర మాయక చాబడి మున్నా డని నుడువ 

| రావము॥ 

వ. నీకు. బట్టంబు గట్ట యత్నించుచున్న రాజును జూచి 

భరతునకు బట్టంబు గట్టు మనియు, రాముని జటావల్క-లములు ధరెంచి 

దండకాటవులం బదునాలుగం డ్లుండ( బంపు మనియు నేను గోరితి, 

తొల్లి నాకిచ్చిన రెండువరంబులు లేదన జాలక నిన్ను ౮వొసియుండ 

లేక దుఃఖంచుచు నీతో మాటలాడుటకు లజ్ఞించియున్నా౭డు, కాబట్టి 
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పీత్ఫువా' క పరిపాలనము చేసి. క్లీతికావడ యును కునూరా! అనిన 

చక మాటల కామోదించి రఘునందనుండు, -_ 

ఆటతాళం ( రామక్ళపా) వలె, 

ఫోయెద బోయెద బోయెద నాతల్లి! హాయిగ నే దండ కాటవి 

చేరగ; భరతున కీరాజ్య భార మర్పించియు బరువడి పితృ వాక్య పోలన్స 

జేయగ ॥|బోమెద॥ ధరణి మోత్రగుండభథాముని పాశ్నీగ నరమర లేక 

నన్న ంపు ముమ్మాటికి! బోయెద!! 

న. అని రాముడు బలుకుచున్న సమయంబున దశరథుండు 

మూర్భదేరి కుమారునిం జూచి శో కా వేశంబున_ 

జేవారము: హో! నా కుమారా! రామూ! హా! తలో కాళి 
రామా!॥ మానుగ రాజ్య మిచ్చి మరల న్లాకొంటి హెచ్చి నేను (భాం 
తాత్శకుండ నీచవర నుడ జడుండం! గానలకు నీవు సనినం బాణముల 
నిలుపం గలనా! 

వ, అని పలికిన దండికి నమస్కరించి యుత్త రీయంబు చే! 
గన్నులం నీరు దుడిఛచి దుఃఖ మపనంించుచు రాముం డిట్లను 

చున్నాండు, 

కీరణాన-ఏక తాళం 

వగ వేటికి నాతండి వనసీవకు. బనుపండి! తగ బదు నాళ్షండ్లుం 

డి తడయక వచ్చెద జుండి। తెండి లెండి జగతీశ మాటమాజఆజూడండి 

| వగ| తమ వాక్యము. శాలింప౯ దల్గికి (వియమును గూార్చళ౯ అమ 

రుల కార్యము దీర్చ౯ అట మానుల సేవింపకా వేగా బోయ సమ 
కూక నాకు గాన భానింప౯్ ॥వగ॥ 

వర రాజ్యసుఖముక న్నక వనవాస మధికమెన్నళ భరతుని 
(వభునవ్చగ గొన్నకా బాలించును గనుగొన్న౯ా; వత్తు౯' జొత్తు౯ థర 

మోత్షగుండబేవు కృషయున్న ౯ |వగ॥ 

వ. అని యట్లు దండినూరడం బలికి తల్భీ తణంబున రావా 

లయ్ముణులు క సల్యమందిరంబున కరు దెంచినప్పుడు, _.__ 
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లోవార: భీం రామునకును శేనుము గలుగగ గోరి బ్రాహ్మ 
ణుల కెల్ల భూరిదతుణలు పొలుపుగ నిచ్చుచు బొదలుచుండె గసల్య 

గరా! ఆమెను గద సాష్టాంగ మొనర్చిన నాలింగన మొనరించి (వేమ 

ముద్దుగొని ప/యమున నన్నము వెద ర మ్మాన గాంచి ॥రాను॥ 

వ, నాయనలారా! నన్ను. గన్న తండు/లారా! అశొనివచ్చి నారు 

అన్న౦బు విక్షైదల గడుపారం దిందురుగాకరంకు! బంగరుకొండా! ఖండిత 

_ఖంచేందుధరకోదండా! యనిన నమ కు. జిన్నికుమారుం డిట్లని మె: 

శవానవి రూపకతాళీము, 

దండ శాటవులకు బోదు దండియాజ్ఞను | నేదండ॥ దండమిదినా! 

సెలవొసంగుమ్ము దండిగ భూవుండలి కథిపుం డట భరతు డింకనే 

[దండ ॥ 

శైకతల్లి గోగెనిట్లు కన్నతండిని; పోకదప్ప దమ్మ నాకు 
వ్యూకులమున శోకింపగ నీశేటికి నూజడువమూ ॥ దండః 

 ఛారుణి ఫ9చోక్ష గుండధాముని కృపను జెరుదు బదునాలు70డ్త కా 

రూఢి నీ రాజ్య మపారంబుగం బాలించెద [దండ! 

వ. తండియానతిబే నిండిన వేడ్క-తో దండకవనమునశేగి పదు 
నాలు గెండ్లుండి పిమ్మట వచ్చెద నవార్య భెర్యంబున నారాక కెదురు 
చూ చు చుండుము తల్లీ! యాక్నితజనకల్పకవల్తీ ! 

తోవార: శీిరాముం డిటు చెప్పీనపలుకులు చెచ్చెర కర్ణము 
. లందు నారసములవలె నాటిన మూార్చి ల్లీ నాతి తెప్పిరిలి కుందు॥రామ॥ 

పాందూస్తానితోడి.అట తాళము. 

అయ్య యో! యెటువిందును! హోవిధిని నేమందును! నిరమ్యెడ 

నెటు నుందును! మెటుల మఆచియుందును! [అయ్య॥ 

భరతు౭డు పీ)యు డంMునను బట్టము గట్టినను బురము విడిచి 

నిన్నటు బొ వమ్తైనగ నేటికి అయ్య! 
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మోత్షగుండనిసాసునిసావీగ నిను బాసి నే సినీతి నెటు లో 

రును! వది ది క్య-ని జూతును [అయ్య ॥ 

సీ, వన్నెలం దేజు నీచిన్నారి నెమ్మోము 
నెన్న (డు జూతురా! కన్నతండి)! 

నాయన్న! నాకూన! నాపట్టి! యని యింక 
నెన్నడు పిలుతురా! చిస్నితనయ! 

సూపాన్నపాయసావూపశాకాదు లిం 

శెన్న(డు నిడుదురా యుద్ద చరిత! 

అమ్మా!యటంచు నెయ్యమ్మున నను వీల 

నెన్నడు విందురా నృపకుమార ! 

న కంటకశిలాదిదురమ కాననముల 

నాదు వులం బడ సెట్లు సహింతు వన్న! 

కంటం బగవటి యీ కకకారణమున 
6 యా 

బాప్పుశే ! (బహ్మూయిటులెడబాపె మనల, 

కీర్తన పీలొరాగము: అట తౌాళేముం 

నిను. బాసి మే నెట్లు సిలుపుదు నకటా ! వనముల దిరుగ నే 

వత్తు నీవెంట ॥నిను॥ [వియురాలిమాటకు (బియుం డొప్పీ చేయడు భయ 
విపినముల వెంబడి బంవీనాండు! నిను! నిను నద్భృష్ట కాలి యని గుకుః 

డనియె జనన కాలమును నిశ్చయము గాదాయ ॥నిను॥ నోము లె 
న్నెన్ని యోనోచి కంటినిరా! యీ మేలు సవతి సహింపదాయెనురా | 

|నిను! మజిమోత్సగుంజేశు. డరగంట నరయ వెఆసులు గలి: 

యావెతలాయెం దనయా ॥నిను॥ 

ద్వి! కైకకు వర మిచ్చు కారణంబునను 

నాకూర్శితనయ, కాననసీమలకును, 
బొ మస్తనుచున్నాండు, భూపతి నేండు; 
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నెమ్మది వల దని నేను బెప్పీతిని; 

నామాట వించువో!  నాయనవూాట 

యెముటి విందువో! యెజిగింపనయ్య ! 

తల్లితో సరిగారు తండియు గురువు, 

నిల్లు విడిచి పోవ నేటికి వినుము: 

వినవేని నేనింక విశ్వంబుమోి ద 

మనియుండుకే కల్ల మణి మజి చూడు! 

ఉ, ఎక్కడం! గై క! యావరము లెక్క-డర గాననలంజరింపని 

న్నక్క-ట! వొ మ్మటంచు నృపు డంపుట యెక్కడ ! నీవు వోవుటల్ 

ఎక్కడ! బాలు నాభరతుం జేలినరాజ్యము చేలుగాక, నీ 

వెక్కండి "శేగం బోకు మనయింట నె నిల్వుము నిర్భయ -బుగక. 

సం-తో: అనునప్పుడు దన యనుజాతుండు విని యతిశౌర్యంబున 
లేచి, ధనువును జేకొసి తల్లియునన్నయు వినగ ననియెం జేంజూచి! రామ! 

లమ్ము- 'చేహాగ్ వ అదితాశేము, 

నాసొంపు పెంపు దెంపు గను రామ ! నిలింపులైన నడ్డమే న్డ్ 

రామ! గుంపు'లెవచ్చిన గుణథామ! కనుల గెంపు లెల్య దుంతు 

మేఘశ్యామ॥ నా! 

భరతుని దశరథుంగూడ బట్టి నారిబందుంగు లందఆతోడ బట్టి, 

పురము దాటిపోవ వెళ్ళంగొట్టి, చే నసరయుదు. బట్టను పీర్లు గట్టి |! నా 

ఇల నీ కథిపీకము గాకుండ వేగ వల దన్న వారింబట్రి కండం 

లోలుతు;సీకీ ర్తి మోవుగుండపురనిలయ, సకలదిశల వెలయుచుండ॥ నా॥ 

_ ప, అని విపులో[గ మహఃక్గహ సమ గుండంలు నిగ్రహూంబున 

నగజుని య్మ్యగభాగంబున నిలిచి పలికిన లక్ష్మణుని వాక్యంబుల కలరి 

కౌగిలించుకొని యుపశోంతికొఆకు రానువుం డిట్లనియె: 
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తోపహార: తమ్ముడ, నివంతటి భూరుడవే సుమ్ము ! వేళగా 

దిపుడు సమ్మతి నోర్చుము క్షణభంగుర డేవామ్మును నమ్మకు 'మెపు 

డు! రామ॥ 

సారహీనసంసారములో బడి శాశుత మని నమ్మెదరు ! సారెకు 

బుట్టుచుం జచ్చుచు నుందురు జనులు |భమలం బడియెదరు. 

బేవాగ్: రూపక తాళము. 

ఏదియు నిజ మనుచు నమ్మరాదు వినుము సోదరా! వాదమేల 

నిం[డజాలవతు గాదా! సోదరా!॥ యీది! మనము బొందు (సక్చందన 

సితాది వివ మభోగము లనయము మేఘస్థసౌదామునివిధముగ జెలి 

యుము॥ యీ॥ 

కాలినలోవామున జలకణముపడి నళించినపోలిక (పతిక్షణ 

మాయును పోవు దజిగి కాంచిన .॥ నేది యు॥ 

సత్య మంబన మోాకుగుండస్వామి యెొజుక లేకయ మృత్యుపాలై 

యమసాధ మిణుకుచుందుశాంగాద॥! మేది యు| 

గీ, పాము నోట. బట్టువడి యు, సీగను గప్ప 

తనం బూానినట్లు, దినము గాల 

మనెడు పాము (మింగు టరయక యస్థిర 

ఖ్ గములను బొంద. బూనుచుందు?. 

క. కలవంటిది (స్త్ర భోగము 

కలీమియు మైనీడ సముముగద! యావనము[ొ 

జలబుద్భుద తుల్యం బగుం! 

డెలియక జీశ్రలు (భ్రమిత్సు) స్థి సీరవుని యనుజు*! 

క్ దెహాళ్ళ బుద్ధీ కతమున 

మౌాపాంచిన జనుల శెట్లు ము క్రిలభధించు౯! 

'జేహికిం గామ ళో9థవి 

మోహోది వివర్ణనంచి మోక్ష మనంబడున్, 
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తోవారః కోధముచే నడగును మోత్షంబును; గోంథముచే 

మిది గలగ్యు (గోథముచే హితగురు. వితృభాతృలం గూల్చుతలపు 
మదిమెలంగు॥ రా! కోోథముచే నొనంగూడును సంసృతి; కో థమ 

ధర్భకు యము; కోశోోధము వదలిన గోరిక లెల్లను గొనసొగును నిది 

నయము॥ రామా! సంతోవంబే నందనవన ముగు శాంతి కామభేను 

వగు శాంతి వహించిన సజ్జన పాళికిశ త్రువు లెవ్వరొ యెజుంగుము! రానూా॥ 

క. కానన దేహం దియముల 

కావల వెబుంగొందు నాస్వయంజ్యోతిని సం 

భావించుచు నారబ్దము 

వేవేగమె (పాజ్ఞాం డనుభవింపల వలయుకొ, 

గ్, ఎంతకాలనుతన్ను (దా చటుల లేదొ 

యంత దాక భోమిందు 'బేహాదులందుం 

గాన నయ్యాత్మ నెజింగినవాని నెందు 

ద్వేవనాగా దు లంటణగా వెజచువత్చ! 

తోహర; అనుజున కీరీతిని బోధించి యు నాకల్లికి నిట్లని యె౯: 

ననుదీవనలక్ వనముల కనుపువు మనమున వగవకుమనియె౯॥ రామ॥ 

వ. ఇట్లు పలికిన. గొాసల్వ సమ్మతించి యరణ్య వాసంబులం 

ను (బ్రయాసమ్ము లేకుండునట్టుగ. (దిమూర్తులు నిను రహీంతుకుగాక 

యని దీవించె. అపుడు లత్ష్మణుం డన్న కిట్లసియె: 

ఆదితాళీ ము; తరంగం మెట్టు. 

(శ్రీరామ చంద! కారుణ్యసాంటద! ఫర! నాసంశయము రొమ నా 

ీతైను నిశ్చయము॥ (గ్రీ)రా॥ నీసేవమూని నే నుండలేను నీవెంట సే 

గత్తును రాఘవా! సీవు వ ద్దనబోకంము॥ శ్రీ/రా॥ రావలదన్నను (జాణ 

ములొల్లను; వేవేగ మోతుగుండ రాఘవా! జేవర! సీసాత్నేగ॥ నీరా! 

16 . 



4 

116 శ్రి మోరీగుండ రామాయ ఖము=సనా రికథం 

వ. అనిన రాముండు సమ్ములించి యావార్హ ఉెలుపుటకు నీ? 

'దవిగ్భవాంబున కరిగ, ఆయను శ్ర యర్హ్యపాద్యంబు అర్పించి యిట్లని?ె 

తోపార; శ్వెతచ్చత్రము, వివిధవాద్యములు, వెలయ గిరీ 

దులును, ఖ్యాతిగ వదలి యొకండ విటుల రా హౌతును వినన 

*నెను॥ రా॥ 

రా-తోవార: దండకాటవికి. దరలవలెను మాతండి యాజ్ఞ 

నబల! దండిగ మోయ త్తను సేవించుచు నుండుమింట బహువిథుల॥ ౮ 

వ. అనిన 

క *వకారణమున భూనిభు. 

డాకానల శేగు మనుచు నాజ్ఞ్వుపీం చె౯ ర 

నాకును వివరింపు' మనక, 

గాకుత్ధ్స కులుండు తెలిపె. గాంతామణితో౯, 

చ. భరతునకు౯ ధ రాతలను బట్టముంగట్టగ నన్నుంగాననాం 

తరములనుండ6 బంపంగను దద్దయు (గోరిన దమ్మ కెక భూ 

వరుని వరద్వయమ్ముతండు వందురి సూనృతధర్థమూందియా 

వరములని చ్చె నేనరిగి వత్తు నిటకొ వగం దక్కియుండుమో ! 

వ, అని న్స్త్ర యి ట్రనియె, 

శంశరాభరణమువ ఆదితాళ్ ము, 

కౌ నోను మామాట యాశ్చర్య మయ్యెడి గానల సీ న్రః 
నే నింట నుందుదె॥ యానా ఇద్దజ మొకచోట, నొద్దిక నుందవ 

వద్దన బోకుము! వచ్చెద నీవెంట॥ యానా॥ పతిసేన కన్నను స। 
గతులేవింక? నీతితి నారాయణకవినుత, మోత్షగుంజేశ [యానాొ। 

న, అనిన శ్రీరాముడు, 

తోహార! కంటకంబులును గథోరశీలలును, గలవు నడువ? 

లేన వంటక నుబ్బను ఫలములు దుంపలు భవ్మీంపంగ లేవు సీవు! ₹ 
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ఘోర రాతసులు గూ)రమృగంబులు గునిసియాకునటవినుము 

నారీమణి! కాననములకును రానేర ఏంటనే నిలుము॥ రా॥ 

వ అనిన, సీతాదేవి విన్నదనంబున నిట్లనియె, 
హీందూస్థాని తోడి; ఆదితాళము. 

గడియయిన గాని మిము ఏవిడువలంజూల. (బయా ! అడవుల 

మీతో నుంట యది యిందభోగ మగు॥ గడి! మో రారగించినంత 

మిగిలిన ఫలమూలాదు లారగించిన నవి యవమృతోపమాన మగు 

| గడి! తమతోడ సంచరింప దర్భలు కంటకములు [శ్రమలేక మృదును 
లఖు రాజిల్లుగాదే ంలక॥ గడి॥ చేరాక మాన నిక నారాయణాఖ్య 

నుత ధారుణి మోవగుండధావము శీ/రామరామ॥ గడీ! 

క, మును జ్యతిష్ము-లు పలికిరి: 

“తనపతితో నడవికేగు ధరణిజి యనుచు౯; 

నను రా నియ్యనిచవో నా 

ఘను లాడిన మాట లల్ల గబ్లలుగా వే ! 

సగ్విణి. నన్నురా సీయకే, నాథ, మ శ₹ేగినన్ 

బన్ను గా దేహానమున్ బాయ శకెట్లుందు! నా 

పన్న సంరక్ష, నాపాాణముల్ నిల్పి వే! 

తిన్నంగా నాదు సందేహామున్ దీర్పవే ! 

సంధి-తో: ఈ మాడ్మి-ని సతి వేమటు వేడిన రాముం డిటు 

లనె; “లలనా! నీవుది గనుటకు నే నంటినిగా నిన్ను చాయం గలనా॥రా॥ 

దండకాటపకిం దజలి నావెంబడ్కి యండజావ్నీ! న్ రమ్ము | 

దండిగ నాయరుంధతికి హారములు దగ నుపాయనను లిమ్ముు! "రా 

వ ఇట్లు సీత వచ్చుటకు సమ్మతించి వేదవిదులగు యాహూ స్రణుల 
కునుద కిన సమస, జనంబులకును దరిదతా హతంబ గునట్లు పోడళమ హ+ 

దానంబు లవారిగ ఫ్ రామ లత్ష్ముణు లిచ్చిరి. సీతా కౌసల్యా సుమి 
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[(భలు నరుంధతి లోనగు సువాసినుల కభీప్టనస్తునలు దానంబుసే యు 

చుండిరి, అప్పుడు 

సం-తోో: (తీజటాఖ్యుం డగు ద్విజు6 డొక్క-౧భు దరి దంబున 

చాధితు(డై, నిజకుటుంబమును నిర్వహించుకొన నేరక యన్నాతురుగ్లె 

hor 

గీ వాలికవృ త్తిని జీవన మాచరింపం 

దలంచి, గుద్దలి నాగలి. దలనుమో చి 

కొనుచు నేగి, స్వాయంకృవి. గోరి చేయ, 

నతేని ంలుల్లాలు త్యేణ మచటి కరిగి. 

కీర్తన త్మిశేజాతిం (సకతేంబున)వలె. 

పోణనాయక ' ఫలమేమి నీ కీక॥ ప 

మేను సుడివడల మిగులశ్రముల నలయంగ నేటకి॥పా)॥ 

అ|గజాలిసి బుట్టి యన్న నృలి కి జొచ్చి స్ట్ (గహచారను "సే 

మందు నయ్య యా! ॥ కూ! (ప్రంరామచందుం డవారిగ దానము 

లీర్మాతి విపుల కిచ్చుచున్నాండట॥ పా నీేసు వివరించి! నీలేమి వచి 

యుంచి, చూపేరు వివరించి మజీయు యాచింపుము! ॥ పా 

మోొతుగుండేశుం డామహసీయుడ్కు నీమునోభీహ్టము _ నెజవేర్చుం బో 

పొమ్ము! బా) 

సం-వ, అని పలికిన భార్భమాటల కియ్య కొని, 

క్ట వ్యవసాయపు. బనిముట్లను 

నవతల' బాఆంగ వైచి యాతురమున రా 

ఘవ లకుణు లుండిన యెడ 

కవసీసుర నర్యుం డరిగి యతివినయమున౯, 

కీ రనవ ఆదితాళము. 

రామచం[దవుహో | పభో! నామొజు[ పేమతో వినువూ॥ రామూ॥ 

నే నుహీసురుండ నిత్యదర్నిదుండ స్వామి (తిజటు డను నావుమునా, 
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డను! దారప్పుతులకు౯ నిరతము; కోరినట్టుగను గూడును గుడ్లయు( 

గారిచిపెట్టుట భారమయ్యెను॥! రామ॥ నాదర్శిదము దీరగ దమ రాద 

రించి ౨ుష్టార్భ పదార్థము లీ. దగు మోక్షపురీశ వేడెదను! రామ॥ 

వ, అనిన స్రీ రామచం [దుం డిట్లనియె: 

తోహా; అన్ని పదార్థము లయిపోయిన విక్క నావులమందలు 

గలను ఎన్న గతాతిని జువ్వినంతవణ కిచ్చెద గై కొనగలవు॥రా॥ 

వ, అనిన భూసురపుంగవుం డాళాపాశ బద్ధుండై లేచి, 

వఏీఅబవీఅ నడుముపై బిగియ గట్టి, 

దోవతివై ఆగం దో”సి జుట్టు విదిర్చి 
యై / ల 

కుటుచగా శిఖ ముడి గుదుర వైచి, 

పాణానిలములు నరముల బిగంబటి 
లు 

పాణియం దొక్క-పాపాణ మూని, 

శేక "వేసియు. బిడికిలిబెటుగా. (దిప్పీ 
ఈం 

యెదమిో6ద జందె మ టట్టు దూలం, 

గీ, నెమ్ముదిని రామమూా రిని నిలిపి పొగడి, 

జూచువారలు నాముండు.( జోద్య మందం 

బదుకుజీవన మిడి యని "బా హ్మణుండు 

తనబలంబున సరయువు దాశ వైచె, 

వ. ఇట్లు త్ర)జటుండు సరయువుడాశక రాయి వేసియంతవజకుండు 

నావ్రుల( గొనిన, రాముం డచ్చిరువొంది ౦౧ ట్లనుచున్నాండు; 

తోవహారః పన్నగ మొదవులం బదినూ ర్లి చ్చద, బాపడ, కోరు 

మనంగక౯ా, జన్నమునకు నతశయ మగున ట్లి మృన్న్క, నిచ్చి పను 

సంగన్ | రామా॥ 



120 శ్రీ మోమే.గండ రామాయణము-సారిక థ, 

వ, అవి యన్నియు. గని సంతో వంబున దారావుత్ఫులం గలసి 

తన నెలవునకు€ జని సుఖం బుండె. అనంతరంబున ధనుర్చాణధరులంలు 

రా మ-లక్షుగ్తణులు పీతతోంగూడ కాంతారంబునకుం బోవ సిశ్చంయి చి 

యనుజ్ఞ కాకుం దం|డిగృవాంబున కఠరుగుచుండం బురజనంబులు గలు 

కట పడుచు దనులోన 

హిందూస్థాని:ః రూపక తాళము. 

శక కోరిన వరములెంత శోకకరములు! ఏక నెటుల దిరుగుదురు 

విపినపథములు॥ శై॥ సీత సుకుమారి నడవం జేత గాదుగా! ధాత వాత 

వాప చేటీతరము గాదుగా॥ ౩|| ఈవీతి దప్పింపరె౦ యన్వరెనను ! 

మోత గుండవరనగ రాధ్యము డంలునను॥ “| 

వ. అని పరస్పరం బాడుకొనుచు వగచుపురజనుల దుఃఖ నివ్బ 

త్రీకొటకు వామచేవుండను ముని యి ట్రనియె: 

తోహర: మునుపు దశరథుడు దనను గూర్చి తప మొనరింపగ 
హరి మెచ్చి, కనబడ సీ కేమి కావలె నన నీవు దనయుడ వగు మవ 

నిచ్చి॥రా॥ రాజుకోర్కె- దీరగ నుదయిం చెను) రావణాదులను (నుం కా. 

దేజ మలర ముని దేవతలను నూరార్చి వేగ ఛాలించు! రా॥ 

అదితాళము: (పరమప్రరున) వలి, 

ఆదినారాయణు. డగు నిరాముడు; నాదిల జీ స్త్ర యనికనుడు 

ఆదిశేషుడే యగు లక్ష్మణతండు ! మేదిని బుట్లి యు మెలగశసుదురు 1ఆ॥ 

కరుణతోడ మాన కమఠ వరాహ నరహరి శీవామన పరశురామ 
వరరూపము లివజకు దాల్చి రఘువర తేనువిప్వుడు వడనెను వా 
అది! అశత్షయపుకృతివి; లత్షణు డితడ్రు  మోశ్షగుండపురరవరకుడు:. 
రాక్షసగణముల శిక్ష యొనర్చగ నీక్షితి బహురూపు లెతు చుండు |సా॥ 

తోపహర; ఇతనిగూర్షి మూ "రేల వగచెదరు! ఇతడు పరాత్సరు 

డనుచుు సతతము చెలిసియు సన్నుతి “సీయుడు సద్దతి నిచ్చుచు | 
నునుచు॥ రా! 
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తోహార: అనవుడు, రాము మాహాత్స్య 'మెటీంగి యాజను 
లగ్రించిరి యంత్క జనకుని సెలవును గొన జనిశెకను గని పలిశెను 

నాశెంత ॥రా॥ 

ర్, సీతాలక్షుణయుతముగ 

నాతల్లీ ఘోరమా వనంబులకును నే 
సనీతరివెడలుదు, నీనుడి 

నాతం, డికిం జెప్పవచ్చి నాను గదమ్మా! 

ద్వి. అని యిట్లు చెప్పిన నాకైెకలేచి 

ఘనముగా రాము లక్షుణసీతలకును 

నారచీరలు దెచ్చి సాతి వేర్వేఆ 

వారల కిచ్చిన వరుసతో నండి 

రామ-లక్ముణులు వృన్ర్రనులు వర్జించి 

[శీమిాలు దాల్సీ రాచీరలు సీత 

గట్టంగ లేకున్న గాంచి రాఘవుడు 

గట్టంగ య యూనె నక్క-డ నున్న రాజ 

వనితలు మొదలైనవారు దుఃఖంప 

గని వసిష్టుడు వక్కె- గైకతో గనలి_ 

తెవారము:వమిదుర్మార్లురాలా! ఇంతకాశిన్య మేల! 

"ము బొయంగ లేక రమణి నోవంగల క! భూమిజకు జీర 

లీడగం బోలునే నీకు వడిగ నీముఖం బరసినంత నిరయ మేతెంచు. 
గాంతే॥ 

కన్న డరాగము; రూపక తోళీము. 

ఇది నాయ మోనే నీకు. బోతకి'॥ ంలువినోయ!।! ఇటు జేయ 

లోక దూపహ్య మని తలపోయ లేక శావిఎచీతి! ఏదనా॥మిడిమేల మేల 

యింత ! నరపాలచంద్రునకును ననుకూలవతివి గాక। మది జాలీనొంద 



142 శ్రీ మాకీగుండరామాయణము_వరికథ. 

గావించితి॥పిడి॥ రఘువీరు'చొయ లేమ, చనుబేరగలము వెంట మనసార 

నందుమోద చౌడూరిలోన నీ నుండుము ॥ఇది! తనతుడితొడ గూ 

డి భరతుండు మోక్ష సండపతియండం జేటుగాక! ని వుండు- వోట దా 

నుండునే ॥ ఇదినా! 

ప. అని వసిస్ట్రండు కఠినముగా. బలుకుచుధరాపు (తిదుకూలాం 

బరాభర- ౦బులు ధరించి హోవ్రునటుల నిహాపించె. అంతే రాజు శక 

దిక్కుజూ చి నోక్రకోసంబులు మల్లడిగొన నిట్లసియె, 

హిందూ స్థానితోడి వ రూప్రకెము 

అడిగియుంటి నా? నన్న డగి॥ పుడమిజాతే లత్ముణుల నడవని కను 

పగ॥ నడిగి! హోనినృన్థులు గాన వెలి న య్య యో! మూనుషా కార మున 

నున్న దానవులారా ॥ అడిగి! చిర లియ్యగా నీకు _ ఒతు లాజిగా 

నారి మోత్సగుండపుర నాటు సాష్నీగ॥ నడిగి! 

తో: అని సిష్టురముల నాడి భూవణములును మతి దువ్వలు 

వలున్కు జనకజ కిప్పించిన ధరియించెను దనపతియనుముతమునను ॥రా॥ 

వ. అంత సతా-లమ్ముణసహితంబుగా రాసముండు మున్నూట 

యేంబదిమంది తల్లులకుం (బదటిణనమస్కా-రము లాచరించి సుమి త్రం 

జేరి నిలిచిన, నామెదుఃఖ సంత ప్రమాననయె జఊరడవలీకిళొని లట ణున 

కిట్టనియె. 

శ, రాముని దశరథునిగం గను, 

భూపుజ ననుం గాంగ గనునుు భూరివిపినముల్ 

ఫ్రీము ద యోధ్యగ, గనుమాః! 

సౌమితీ సోంురమ్మూ సౌఖ్యము గదురకా, 

వ అని పలికి శ్రురామునిం గని, 

సు_ గీ. సీకు సోద నుండు, పీకు నమ్మినబంటు, 

నీకు “సీపకుండ్ఫు నీకు హితుడు 
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నీకు మేలుగోరి నీ వెంటణబర తెంచు; 

నడన్రులందుం గగుణ నరసి [సోవు. 

వ. అని యప్పగిందిన మంచి దని రాముండు సీతాలక్షుణులం 
గలసి వోవుచుండె, అప్పూడు. 

తో: మనుజేశుండు సుమంతుని గనుగొని మన యరదముందెమ్షనగా 

జని యాతండు డు దెచ్చినం, బీ తాజ్ఞను జనకజ చనెక్కి-ంచనుగా॥ రా ॥ 

గక్కుూన దం।డికి ముకి రామ లతుణుబు ధనుశృరములతో, 

నక్క-జముగ రథ మెక్కియుం బో చి ని మనిరి సుమంతుని ధృతితో। శా! 

వ. ఇ ట్లతి వేగమున రథము వివీనమొర్షంబు వట్టిపోవం వారు 

లందణ్ొక్క-మ్మశ రథంబుం జుట్టుకొని నడచు చుండిరి. అంత దకేరథు౧డు 

దుఃఖాతిశయంబున నడవనోప క. బహిర్హారంబున బిలిచి చె య్యె ర్తి 

కీలుచుచు, 

తేనారము:- నిలుపు నిలు పో సుమంత్ర, నికు దరయెల నింత! 

అలసితిని నింక నవల నకుగుబిట్టంగ నోపం చాలిపుళో నాకుమూరు 

చులువమింకొొక్క- వాటు బలు ప్రీయంబునశు గాంచిపంపుదూను సమ్మతించి. 

గ్, రథము నిల్చు వముటంచును రాజు వలుక, 

రథము బోని మ్మటంచును రాము డన, 

కొంచ కాతండు రథము. సాగించుచుండ 

నంత బలికి వసిష్టు డయ్యవని పతికి. 

తోహర:శోకించుచు నీసుతుని పంపలా నీకు దగదు వినవయ్యా! 

వఏకాలమునకు నేది పాప్తమో యెవరి కెఖుక కనువుయ్య॥ రా॥ 

తోహర: పదపద మని భూపతిని గాంతలను సదనంబులకును జేర్చెకా, 

సదయతనల కౌసల్య్యాదుల. దా విదితుండగుచు నూరాశర్చె౯॥ 

వ. అంత న యోధ్యకు.[గొశమాతంబుననున్నతమసాన దీ తీరంబు 

నకు నా రాతి ఫ్రీరాము కు "సిరి యక్యడ వి|శమించి తనతో వచ్చిన 

పురజనులం గని యిట్లనియె: 

17 
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తోహార: భరతుని. కొలుగ్ధిడు! ఫురిన జేరుండు! బహుదూకము; 
వచ్చితిరి | బరువడి బొం డని, పలికిన, రాముని కొయమి నారిట్లనిరి॥ రా. 

రూపక తాళము; (తాపమొందగ) వెం 

మిము) వాయగజాలము మేము వత్తుము రామ |! సె మ్ముదిలో 

"వెంబడిరా నిమ్ము వేగము రామ॥ మిమ్ము మారు వివారించిన చోశీ 

యూరగు మాకు రావు ! మారు లేనట్టివో శే కారడవి మాకు రాను. 

॥విమ్ముు! భరతునితోం బని మా శేల! బట్టణ మేలా రామ 1 తరుణీ, 

సుత భాతృ ధన ధాన్యము లేల! రామ!॥ మి గగ] కూడ రావ. 

ద్దన్న, మాతుగుండనొయ కా, కామ! నేడు మా పాణ ములు మేన. 

నిలుచు- పోక రామ! ॥మిము శ్ర! 

వ. అనిన, వారల నిశ్చయం బెతింగి వారి నేమజించి పో, 

దలంచి యాకీటుకు సుమంతునికిం. ఉలికి యందటిని శయనింపు(డని ' 

చెప్పీ చొక్కు-జల్లీన ట్లందటు నిదించుచుండ. 

తోవార: 'అద్దమౌోేయిని ననజాబు లతో నరదమునారోహించి 

త్రద్దయు సా శకేతనునకుం బోమెడు దా౭ బట్టుకొని నడచి॥ రామ॥ 

ఇం కొకదారిని నేగిరి యడవికి ననన కెబు కవ డకుం డ్య 

శంక లేక దమసానది దాటిరి సరయువుదాటిరి యిచట॥ రామ॥ 

వ, పాత కాలంబున.___ 

ఆ. పౌరులు మేలు కాంచి రఘువర్యుని గానక చింతినొండి తొ 

మారథ నెమిమార్షమును నారనీ చూడ, న యోధ్యదిక్కు- గా 

చారినయట్లుతోం చిన, శుభం బని యూరికిం బోయి, "రామును 
చేరదు క వగంబా గిలి చచ్చెలు నిండ కుం శేరిరందటుక. 

తో; అంతట నానాయం తికి గంగా పాంతములకు వాగుజనుడు, ' 

సంతసమున నచ్చట నున్నటి నిపాూడ నాయరకువు గుహుడు ॥రాను॥ 

క, ఫలములు. బున్లగ్షలుం చేనెలు 
నెలమిని గానుకల గొనుచు నెదుకుగం జని సా 
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గిలిపడి దండము లిడి శే 

వలభయభకుులొదవ రఘువర్వున కనియె౯. 

ఉ. నేను నిపాదవర్యుండన్వు సిక్క-ముటెల్బెద; శృంగి బేరసం 

స్థానము నేలు చుందును సజ్ఞనవంద్య! గుహాభిధానుండన్ ౩ 

గానలశకేగ మోరటకు గక్కు-న వచ్చు శుటింగి యుంటి గా 

నా నిలయుంబునకొనిలిచి నన్ను. గృ తాక్టుని., చేయుదేవరా | 

అటతాళము; (ఒక్షదివ) వలె, 

సామి ! నాజన్నృము సార్ధకమాయె ! భూమిపై నాపాపనులు 

గూలిపో య[స్వామి॥! ఈనిపాదరాజ్య మేలుము దేవా ! నేరు సల్పుచు 

నుందు సీపాదసేవ 1॥1స్వామి! కందమూలావులు గలవు మాయింట 

విందుగా గొనుము సేవింతు సీబంట స్వామి। మోక్షగుండభామ! ముని 

నుతనామ! సామూన్నారాయణ రత్షశీరామా ! ॥స్వామి! 
ప. అనిపలికిన గుహుని వినయవాక్కు-ల కలరి రానువ్రుం డిట్లనియె; 

ఈ తావావృ సము, 

దుడకాటవులకు నేగి తాపసులను గూడి నీ 

వుండు మనుచు దండి) వనుసనొప్పి వచ్చినాడనే 

నుండ దగదు గృహములందు, నూళ్ళ యందు గావ్రనకా, 

ఖండితముగ నేటిరాతి గంగ దరిని నుంజెద౯, 

వ. ఇట్లు తెలిపి సీతాసహితంబుగా జల (పాశ నంబు. చేసి గుహుని 

చే నిర్మిం పయిదేన కుక ఫరాసరణంబున శయనించి సిం దుచుండ లక్ష 
ప్ర —* (౮ 

ణుడు ధను ర్చాణధరుండ ంలు శ్రీ/సీతారాముచందగురువు నారాధించు 

చుం బదునా శ్రేండ్ల వణకు ని దాహార ములు వర్షించి ముండ నిశ్చయించి, 

నిదాగజేవిని స్వాధీనము చేసికొని, తానువమణల నయోధ్యుకుం జేరు 

నంతకు నూర్శిళయందు శెట్టిుపుగా నుండు మని యాజ్ఞాపించి “రానునికి 

నచ్చినయిడుమల గుణించి గుహునితో నిబ్లనుచున్నా(డు, 
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కాంభోజి, ఆదితాళీము. 

ఎంత చెల్పుదురా సఖా! వరలకష్ట మెంతని కాంతును చక్ర 

ఇంతకు మూలముకేక వంతలపాల్ శే వ్ గదరా॥ యొంత॥! కాంచన 

పర్యంకమున సుఖముగ శయపంచు ఏ9 కింతలోన చెంచగ నీ వేలబవ 

భించగవలసెనయోా! | యెంత॥ కట్టుపీ తొాంబర ములు శృంగారము? 

గట్టు మండెడి ఏరు, నెట్ట నారచీరలు గట్టవలసె నయ యో! ॥[యెం। 

ఎండగ న్నెలుగరుగా! శ్రీకరమోకుగుండవానుని సాఖ్నీగ దండిగ గాఆ 

డవుల నుండవలసె నయ్యోో॥ యెంత॥ 

నం అనులక్ష్ముణుని దీనాలాపంబులు విని గుహు డిట్లను చు 

న్నా6డు. 

తోపహార; పూర్వ జన్నకృత పుణ ఇ పాపమున(బోదలును సుఖదుఃఖ 

ములు సర్వము గుడువగ( స రుజివ్రులకును స్పష్ట్రమివి యుస్వకృత ములు, 

అనుభవింపకయ యజునకు నై నను నాముక్క-ంటికినెన, ననువ్రుగ 

సారాయణమూ ర్తికి నైనను దప్పునె భోవిలోన॥ రా॥ 

క, పగ లరుగ రాతి నిశివో 

వంగర బగలును వచ్చునట్లు, వర సౌఖ్యము వో 

వంగ దుఃఖము, దుఃఖము వో 

వంగ సుఖమును జీవతతికి వచ్చుచునుండుక, 

క, జలనును బంకము నొకటిగం 

కలీసి యభీన్నముగ నున్నగతి సుఖ దుఃఖం 

బులు లెండు గూడి యుండియు. 

బొబటుపుగ నే దయిన నొకటి పొందును డేపికా, 

ఆ-తోహర. కావున సుఖకుఃఖములను సమముగ భొవింతురు 
థవరులు్రు భొవములోపల సీవ్లు వరికొఆట కే వగవకు మిక జూలు॥ రామి! 

అని వా రిరునురు ననుకొనుచుండగ నంత డదెల్లవాఆజుగనుు జనక 

తనూ జాసహితముగను నామచందుడు మేల్కాని తగను॥ రామ॥ 
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ఉం. రాముడు మజ్జిపాలు గొని ర మ్మని యాగుహు నంప్క నాతండుక్ 

ధీమతిం దెచ్చి య{ీాయయణగను, డీవముతో జడలుకొధరించి, మ 
మ్మా మహనసీయగంగ, దరింయింపగ6 జేయు మటన్న, నావంబే 

గా ముగు రెక్కీ? రాదరికి గక్కూ-నం జేర్చె నిపొదభర యు౯, 

వ. ఇ ట్లద్దరి జేరినపీదప నడవికి మి=తో )హాడివత్తు మనికోరిన, 

సుమంత్ర గుహుల నూరార్చి, సుమంతు నయోధ్యకు. బా మని 

సెలవిచ్చి, మే మోసారి వచ్చు నంతకు మా రాళగోరుచు శృంగి బేరం 

బున నుండు మని గుహునివీడొ-లిపీ గంగాభవానికి నమస్క-రించి 

ఫీసీతా' రావు లత్ముణులు గంగను బౌగోడి యనంతరంబ_ 

గీ. అచ్చటికి యోజన (త్రయ మైన యట్టి 

యాభర దాషజముని ముఖ్యు నా(శ మంబుం 

జేరి రాఘనుం డనుజుడు సీతేబలసి 

యరుగుదేరలగ నాటి సాయంతమునకు, 

తోపార: రాముని రాక భరదాస్టడుడు గని (చేమను నెబురుగ 

నీగల్కా శీమహిళాపతిగా మది చెలిసియు వేవుణుబొగడగ సాగా౯ా॥ రా, 

దర్చారు: రూపకము, 

శ్రీరామా! (శితకామ! శీవశేంకరిజప నాము! శీ రాంబుధివరత 

ల్పక! ఘోరాహితధారాధర నూారుతసము! EL సీభక్తుల రహీంప, 

భూ భారము బరిమూర్చగ, నీభోవిలో నుదయుంచిన సీభోగము వేభం 

గుల నేబొగజెద 1 ఫప్రు॥! నారాణకవిపాలిత కోరి మోత్సగుంజేశ్వర | 

సీరాకయు మేలాయెను, ధీరాత్మక కోరిక లీజేశెనుగద॥ (్రీ॥ 

క అనివేడి పర్ణళొలకుం గోని 

జెచ్చీయుం బూజసేసి గురుతరభ క్రి౯ 

వినమీతుండంఖజ కొలువంగ, నో 

దిన ముచ్చట నీలిచీ బయలు చేజెను వఏదపన్, 
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వ. అంత రాముండు భరద్వాజుని ఏడొొ-ని యమునానది దాటి 

చితఫహాటాదదికిం జేరి యందుం దపంబు సేయుచున్న, = 

తో: వాలీ ర్థకుం డను నరమువిచందుడు వారల గనుగొనె 
నంత; చెల్లిని ల క్షుణసితా రాములు సిలగి మొక్కా యని రంత 

| రామ! తం డ్రియాజ్ఞ చెం దజలీ వచ్చితిమి దండకావనికి నరుగ్య్క 

దండిగ గొన్నాళ్ళుండగ సుఖ నుగు తావు దెలుపు డన సరిగ॥ రావు! 

వాల - ఆదితాళేము (నీవన్ఫు వలె 

ఏ శ్రండనితావు లేపి! యేఫీ! సీవెజుంగనితావు లేపీ!యెపీ ॥ నీ॥ 

స్థావర జంగ మస్థలములలొో పల "వే పేగంబున వెతకిన గానీ॥ నీవుం! అంత 

ర్చాహ్యాములందు సాది ముథ్యాంంరహిత మై యలరు చుండి॥  సీవ్రండ్! 

నానామాానివితానహృదయ సంస్థానంబున విజ్ఞాన రూపమై! నిన్రుం॥ 

మాతుగుండపురరటణ (పకృత విలత్షణ, యంతర్హవ్యవశ్యమై! నివుం!! 

క, ఏనామస్థరణంబున, 

నే నమలుడ నైతినో! గణింపగ నదియె 

సీనామనత్స) భౌవము 

దానిని చయంగ నెవరి తరము మహాత్మా ! 

వ. తొల్లీనేను జూతిమూత్రంబున వమిప్రుండనయ్యుంC గిరాతే 

వృత్తిచే గిరాతకులం గలసి జీవహింస చోరకర్నాది వృత్తులచే (బవ 

ర్హించుచు (బహ్మర్హుల యను గహమువల్ల సినావునమును సంపాదించి 

నిష్టతో. జపీంచుచున్న నాపయిన పుట్టలు పెరగ బియ్ముట నీయను 

(గ్రహమును బొంది పల్టీకమును భేదిచుకొనిబయటన మృటవే వాల్మీకి 

యనునామమువచ్చినది, అంత (బహ్మర్హి నయియిక్క-డ సిలిచి తమనావము 

స్శరణ మజపక చేయు చున్న కౌరణంబున 

తోహర: నీయనుగహాము నేటికి గలిగియు నీదెపసపితముగ్య 

బొయగ నాకును (బత్యత్షంబయి ప్ యెడ నిష్టము లిడగ॥ రామ॥ 

ఇంకను నాతప మోజేరెరు నే నెలను గృ తార్థుడ నైతి; పంక 

జాత | యీపర్వ తా గమునం బరగగ నుండుము. ప్రతీ! రా! 
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వ. అని రామునొడంబఅచి, 

క, గిరిమధ్య నీటిదాపున 

నరసియు నొక పర్షవాల నత్యన్భూత సుం 

దరముగ శిమ్యుల చేతను 

విరచింపంగ జేసె మానివీరుంకు గడిమి౯. 

వ, అంత సంతోషించి (నీరా ముండు కాఎతెనుజ సహాతంబుగ 

నాపర్ణ శాలయందు వనించియు)౧ డె. 

క. అంత నొకనాండు సీతా 

కాంతాంకతలంబు దిండుగా. దల నిడియ 

త్వంకసుఖా ప్రిని రఘుకుల 

కాంతుండు పవళించియున్న కాలమునందుకా, 

తోహర; కాకి యొకటి వేగంబున జనకసుత కాలి వేలు ముక్కు. ' 
నను, బీకి ర_క్షమును బిల్ప దోలినను బోక వచ్చు (గమ్ముఅను! రామ! 

వ, ఇను ముజించి వచ్చి చబాధించుచుండినం గొంతవడికి 

రాముండు నిద లెచి (వేలియందు ర క్ర్షసోనమగుటం దిలకించి 

యిటని యె. 

సీతా రామసంచాదము,-పాట:ఆది, 

రా॥సరోరుహాతీ, ర క మెట్టు గారగ౯ గారణంబచే మొ తిన్న 
చాల 

గా నచింపుమూ ! కూీరు లేరు లేరు సుమ్మిట! సరో॥ 

పీ! సుధీర మారు నిదయుచు దేరగకాా జేరియొక్క కాకిముక్కు- 

చేశ నిటువలె౯ గీరలా గీర గార రుధిరము॥ సుధీ! 

రా॥నహోోదరుండు లేండె దాని మోదగ౯ వాద మిట్టు జీరినట్టి 

పావ్సీకొాకము వదీ యేదీ లేదు చూడంగ౯ా॥ 

పీ ఫులాది సంగహంబు ఇయఃగా దగన్ నాదుముఆది మోత్స, 

'సండ నాథ! పోయున్వు బోదు మోదహోద నచ్చును॥ సుధీ! 



180 శ్రీ మో తుగుండ ౦ "'మాయణము-వారిక థ- 

వ. అని వారు చెప్పికొనుచుండు నంతలో__ 

తోహర: (కమ్మటి నక్కా-కము సనీతాంగన కాలు చీపటఫ 

రాగ, నెన్నుది గని కోపమ్మున నొక్క శృణమ్మును వె చెను వేగా 

వ. ఇట్లు రామకరనిర్ము క్రతృణంబు (బహస్టీస్ర్రంబె వాయస్త 

బువెకీ ఘోరంబుగా గవినిన నది కావు కాను మని వాహోవుచు,.... 

యదుకులకాంభో జి: అట తాళము, 

దేవేంద ! యోళచీబేసేనునోనాథ ! వేవేగం గావు! కాన్చ! పీవి 

మునందన! యోవాణినల్ల భ ! నేవేగం గావు! కావు! |'బేవేం! అక్షయ 
బ్రహ్మోన్ర్ర మావరించె దిశాధ్యత్షులా రా ! కానే! మోయగుం'డేశ్వర 

ము క్రీశ! నే నిక (ముక్కె-ద గాను! కావు ॥దేవేం॥ 
వ. అని యిట్లు వాపోవుచు వేడుకొనుచున్న కాకి శేక వాక్యం 

బుగా వా రంద ఖీట్లనిరి: 

తోవార: రాముడు వై చిన బ్రహ్మో న్ర్ర౧బును మేము నిలువగా 
గలమా! ఆనునావీ ముని నాశే/ంుంచినను నతి డుడుపును నిక 
గనుమా! ॥ రామ॥ 

వ. అని వారిచేత నియమింపంబడి (తిలోకంబులు విరగియు సై 
దును శరణంబు లేక కాకంబు (గమ్మఅవ చ్చి (గ్రీరామనూ ర్లినుటుంగు? 
జొచ్చి భయభకుల ని ట్రని వినుతించె: 

కమాచ్ _.ఏకతాళే ముం 

సీతాధిప్కా శ్రీరామా, జ్వోభునననుత! ॥సీతా॥ గాతముని నాకి 
నపుడు పునీతను జేయవె ॥సీతా॥ కావు కాను కలుపాపహార  |సీశ్రా। 
కుజనహరణ, సుజనవాదయ, గురుజలజాతనిలయ [సీతా॥ నను గన్న 
జనకుండ వన్న కనుగొన్న నిను నమ్మియున్న నను బో)న్రుమున్న1సీతా। 
సీ కన్న వేటు లో కాథ్యు లేరు! కాకుర్ల్స లేరు కాపాడునారు! జేకొని 
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న. అని ఇట్లు పరిదేవనము సేయుచున్న కాకిని గరుణించి 
oa శ a లో నో త్ 

్ట్రిరాను దిన్సుం ము పలుకు చున్నాడు. 

క నాను ప్ర్రైఘు వృథధవోవను; 

సీయుఎగం ; బొక్కా టమ్మ్లు! నేం వవ, నిసి తమా 

వాయస ముక క స్నిడి ₹ 

బారి యను 1 స్స ) రాము నాట 6 బాపి య ఛే వక్. 
(గస "ల 

సు అది ముదలు గాగులకు గొంటింటి చూ పేర్స జి. 

థి రీ "0 వ, a లో వ ఖో యం ॥ 

పమ్ముట (లే - రామ -లత్ముణు ము సుటాస శర ఎటుల సప వల్మ్మ క్యాది 
( m2 

మహాగ్దు!) సొంగ తంబు బే (శశ్రసందింపు నొంకుదుండో నిక్కెడ, 
( 

సజల 

ఇక్ స్టా క € గౌ ల టై లు త ముంతన సట య సుముం తుకు రసమును ముజల నడౌరా 
when | లు ఆ టో జు ధ్యకు6 ద్ర్స్స వంగచీ నలనాచును జస ఘాకాంతున “కిణుగిము 

ృలీచె॥ రానుూా॥ 

న. టు చిలి దినగాది వనర్యపయునగ సునుంకి న్నటి తినరా బి,.. 
బళ్ళు 

సరస ణ్ ఖో “* CI ing శో క 

ల నార; వ్రకు సుసయ దమ గొవకులటు గోడలు నచ్చట 
( pp Cn న్న శ శో య ma ల 

నున్నా రోం? యవనగుపు స న్నఘసి సర్భయుఖో నాడివొ దెహు గ్గ 
la 

+ re ORE) శో లో ~ = “4 జో | 

గోయి! రాము॥ అస యులు గ యు sf! ముసి య “స్ట చు నడీగిన్క,నాదశే 

రథుని గనుసొసి చిం లె కొంటు) పగుమును ననిగిమె మంటి నిమ్మదిని 

[రాన 

ord ద వం Digs. EE ద్వి. రా జీగ్మద, శృంగ బేరము 1ర్చి నాను) 

'వజడబు ధరుచి సలి, జూాసర్నిపిసి 

దటి, గంట్న పర తోం దద్ద ee చలే et 

సక "స్ ్ఎమ్మునక ౦ ను  జరినారు; 

“౩ల్లివం్యడులకు దండముల్ సవమ 
జ్. 

మల్లన వగివ వద్గను” నుసినారు, 
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సాశకేతమునకన్న సకల సౌఖ్యంబు 

లాకానలం దెక్కు-వని యని నారు 

సేత య త్తలకును, జెప్పె దండములు 

భూతలాధిప యిదేపోవా ర్త లనిన 

మ. వీని కౌసల్య విలాప మొందుచు విభు పీకీంచి “హోనాథ! సీ 

యనుకూలంబుపలీిం చెం! _గక కొడుకు౯ హర్ష ంబుతో ఎందు ర 

ముని పీల్సించి (పభుత్వ మిమ్ము! వల దీయాలస్య మింకేల ? నా 

తనయుల్ నాకులు6 గూరలె (బతుక రా 'దైనంబునన్ గానలన్!' 

వ. అను నుడువు లొడలి పై యుడుకు జల్లి నట్లయిన వాపోవుచు. 

నురటుః ఆదితాళి ము. 

ఎందుకు. బళె-దవే సుుదరి! ఎందు॥ నందను నెడంబోసి జెంద 

ము గుందగ ముందే నే దుఃఖుప నిందణీలో, నందుకు దోడుగ నగ్ని 

జిలికిన రీతి॥ ఎందు! నే నింక (బాణాలు నిలుపంగ జాలను! గానంగ 

శాపము గలదు నాకు! మానిని, యిుంతలో వుద్యాద బో నాడి | ఎందు] 

శ్రీ వోక్షగుండపురీళుని సొవ్నీగ గామిని, నాశాపకారణము వేనురు 

జీ నీకు ఏనుపింతు దింతలో॥ నెందు! 

గీ, వేట తేగులమ్మునం విన్న నాట వనికి 

నరిగి సరయూతీటమూన దరువు పొంత. 

బొంచి యుంటిని యట కొకముని సుతుండు 

వచ్చి గుండిగ ముంచ (బవాహామందు., 

తోహావ బుడబుడ మని చప్పుడు గలిగిన నప్పుడు గజ మని నేం 

దలంచి, జడినొని వైచితి శబ్దవేది యను శరమును దరిషపై నిలిచి ॥'రొను 

తాతా! హామా తా! మీము నను నానిధి వాపి నే యనుచు 

భూతలివాలిన ముని సుతుదరిసితీ నాతురతంబడును॥ చా॥ 

వ, ఇటుల చెంతకుంజెరి యిట్లంటిః 
ళా 
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హాం, "కాఫీ ఆఅదితాళేము, 

సీ వెవరొ తెల్పుము నాకు ॥నీవె॥ నే వనకుంజర మని, భావించి 
చేసితిని శరము! నీవె! వేటకు వచ్చితిని యాయటిదరిని నుంటిని; 
థాటిగ నయోధ్య నాది దశరథావనీశుడను॥ నీవె! కానక చేసితిని; 
తేప్పు గావుము (మొక్కి-తిని పూని నన్ను (బ్రహ్మహత్య పొంచెనేమి 
చేయువాడ॥ నీవె! వకుల మేస్థలము రా నేల సీప్యెడకు! (పాకటముగ 
మోక్షగుండపాలయుదయ లేక పోయు! నీవె! 

వ, అనిన, నతండు__ 

క, నాపేరు యజ్ఞ దత్తుండు; 

భూ పాలక, వెళ్యుండను; దపోవముహితులు మా 

తాపితరుటు గల రంధకు; 

లీపొంతను,నిదిగొ కాంచు మూొదయ వెలయన్, 

గ్, వారినప్పి6 దీర్చ వారిక వచ్చితి 

నాపురాకృతంబు నన్నుంబంప; 

బ్రవ్మాహాత్య య నెకు భయము న్ కిక లేదు; 

మిగిలినట్టి పనికి వగవ నేల ! 

ధన్య్యాసిి ఆదితాళేము, 

ఇ(క బొమ్మా ధరణినల్ల భా॥ ఇ॥ అము యు నబ్బయు నతిదావా 
ముచే నల్లాడుచు నున్నారచటికి ॥నికబా॥ ఆకులపడుదు శాచీకులు 
నాకె! యో కలశంబును కొని న్ ॥విక బొమ్ము॥ నావోబడిం గానక 

నే డయ్యో! వాపోన్రదు రీవా ర దెలుప ॥నిక్ బా! దకుతతో వార 

డావాము దీర్చగ మోత్షగుండపతి సావీ.గ నీ ॥విక బా॥ 

తోహ; శాపం బిత్తుక చను మిక దడయకు శరవేదన బడ 
జాల! (మాపు జేరి యా చబాణనులోాగుము (వాణము విడుతు నీవేళ॥రా॥ 
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వ. అని పలికినం, జింతా శాంతుండ నగుచు డసృజీ ముతని 

యుడద. నాంటియున్న నరంబు మెజికిన యజ్ఞ దత్తుండు దేహంబు చప్పి 

దివంబున కరి. అంత నేను విధిని దూటువు నక్క-లశేంబును నెత్తిన 

మోచికౌస మెల్లన నడుగు లిడుదు యజ్ఞ దత్తుండు సెప్పిన గుటుతు 

(ప్రకారము ముదు సళ్ళున్న చోటికి బోయినం గాళ్ళచప్పుడు విని, 

అముదుసళ్లు- 

తేవారము:- కొడుక, నీ వింతసేపు దడ మగా నేలంజెప్పుం ! 

బడుగులము దవ్పి చేత బడలి యున్నాము ఛాత యికునులొఎదంగ, 

జేసి నిటుల దలమిాదవాసె ! గడియయును నిన్ను 'మేము కొనక 

నిలువ లేము, 

వ. అనిన భయ భాంత చిత్తుండయి దశరథుండు నీటికడవనచ్చట 

దించివారిసాదంబుల పై వాలి, లా 

కేవారము' నేను మోసుతుండ గాను, నీకోామునేం దాపలేను; 

భానువంశ్ దృవుండ చాహుజుంవి దశరథుండ నే నిచట వేటలాండ 

బూనిజనుదెంచినాండ గాన కపకార మొకటి గరునము మై వేసినా 

న. అని సవిపాదంబుగా_ 

చో సరయుస్ట జేరి మోకొడుకు చ హను జేయును సీరుముం చంగాం 

గరి యని శబ్దవేది యను కాండము వై చితి! గూలె బిడ్డ ను 

వ్మ-రనుగు 'గిల్బినమ్ము నొడీ( గట్లితి గట్టిండి సంచుమొక్కి.నం 

దురితిని: వారి దప్పికకు( దో్హయము అచ్చి సమాన్వనించితి౯ా. 

త్రో: చేపాపాత్సుడ,నీచవ ర్త దనుడ మిాపుతుని జంబెతిస! సొపయి 

మిక్కిలి గోపము సేయక నను బాలింసుడు ధృతిసి॥ రాను॥ 

మేకొని యుదకము మాకు దెచ్చితిని 'జకొసి (తాగుడు నడిగ; 

నా కృత్యము మానసమున నుంపక నను గప గనుగొను డనగ॥ రామా! 

న. అంత వారు నరూర్భువోంటు ఫొంతవడికిం. చెలిసి కొడుకుం 

గూర్చ- 
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చోగిరాగను: అగితోళలేము, 

మా పు(రన్నమా, సీస మము బౌసిపోలివా ! ॥ మా॥ సీను 

నూపైనగ భి మ నుఅచిసోయిగినా! భూపతి నెపమున భువి వింగటిళో 

బాపునేవిధియెవ బొపిను మనలను[॥మా॥ మూ శెన్వరింకదిక్కు- మర్యాద 
చేయగా ! గాకులకొల చేసి కదలి నోనివిగా ! యూకానలలో నెటుల 

నంలగునుము! నీకుల ! మెన్యరు చెట్టబట్టునురు! | నవా] భూమి చేత 

నేడు పొలియగ నాయుగా ! శ్రీమాతుగుండశేోరి (వేమ లేడాయెగా | 
ఫ)మిాటి చిన ౧బ్విసి గుమ్మి మ మను మాటలు నిగ లాయమె 

నుగా॥ . 

. కట్టు దుఃఖించి యెక్ళ శిలకు (ఖైర్యము బూని,_ 

be 4 
in తా లో ॥ ' ఈ: శీతిసాలక నీ) ఇన్చులు శీర్బియు బలొటీక్సుము త్చరలోన। 

సతులితగుణా నూసుతు జరిగిన యాగగికి బోవ మే మనిన. 

గ్ wie we జేర్చి DD, సంతి ఇెద 

అగ్నిలో బొచ్చి మును మనూయటుణ వ్స్టు( 

బుేఫో కాగ్ని నీత స ఫౌనీయనగ్నలబి న 

ఉందు కవింలుం ఏటి మొదలు ద్యబి) చి వనిది, 

ఫ్, 'నాస్రున నొాళొష కొలను “నెను! గాద ద్వి స్వర్గము నిజము) 

పేచేగంబు 50 a కతు Ci గాము నెం స్తా సియా సవన ను || "రాము || 

న, అసి గ్"సల్యగుం Hay తే తెణింబం వ... 
(వ 

నా “పహారామూ ! సుగుణిాగరా |! (ొయనుతా ! వ నత! జ కలలుగా "| 
మోారగుళ౯ న న్నడోంభాసి సోనుకతసలొ మనుః పి సిసర్టింపం "జ 
పగల ఆగను దూయంగా op జుల్ (గసారత్వోముం 2౫౦ సనం 

చారాటమ్రున మెదొఆంగ్ చనె సరాంగుల్ (బఅెవీంపంగా, 
(py 
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ఆ॥ తోహర; అంతట గాసల్యాది మానినులు హోహాకారము 

తోడ, నెంతయు వగచుచు, చెదలు మోదుకొని వంతమునింి 

గోడాడ॥ రా! 

కౌసల్య - జోగి: ఆదితాళము, 

నుగుణాకరా!  రణభీకరా! నృపలోక శేఖరా! ంలుహాలోక 

భోగము సరిపోక వేగము నిరాకరించి పొంది జే! పర లోక సౌఖ్యము॥సుగు॥ 

నిను దూలనాడితి! గడుజాల్ బెట్టితి! సుశీలుడవని నీమది గనజాల 

శెన్ని &॥ నుగు॥ అల కెకకృత్యము బహు శోకమూలము | అనేక 

మెనకిషఘు అ లేక దోచెను! సుగు॥ ధర మోవత్షగుండనాథుడు, 
యా ౬ 

కత్షగట్టినా సురవ్సీతంబుగల్లునా! తల (వాత దొలగునా!॥ సుగు॥ 

వ. ఇట్లు రాజకాంతలు దుఃఖం చు చుండ... 

తోహా; తెల్ల వాఅగను డెలిసియు బురజను లెల్లరు గుములంలు 

వచ్చి, గొల్లున నందజుగూడి యేడువగ గొల్లురేగె నది చూచి॥రామ। 

చ. గురుండు వసిష్టమౌసి చని గొబ్బున నందజ నూటిడించిి భూ 

నకతిలక మూ దైలమున' బకస్టము. 'చేయంగ బంచి దూతనొా 

క్క-రుని గిర్మివజమ్ముునకుం గక సుతుంగొని "లేజంబంచె; వె 

డరిగి వసిష్టునాజ్ఞ భర తాదులకుం చెలి పెకా వినీతు(డై, 

తోవహా: విని భరతుం డతి వికల చిత్తుడయి తనవారలు వీడొ,- 

లుప్క గనుల నముంవులు గార్చు చుఃగాళులు గడగడలాడుచు: గలయ 

॥ రామ | 

శంక రాభరణము...ఆది తాళము. 

ఓహాేబంధులార, నే నయోధ్య కేగుదుంగడా :! యాహా | 

నన్ను బిలువ భటుని నంపిరి యోజించెదా! ఓ॥ రాము జెందు బోయి 

నాడో ! రాజుమాటదెలియదు ! వమికారణమో ! నా కేమి దోపగా 

లేదు! ఓ! దముండగుచు వసిమ్టుండు దాను బంపెనేమో ! హా! మోకు 

గుండశౌరి శెబుక మోస మేమో వచ్చె హా!॥ ఓహో! 
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వ. అప్పుడు శతుంఫ్ను సహితంబుగా భరతుంకు ఖీ శు యానం 

బున సాకేతనగరంబు. జేరి కళాహీనము గానున్న యా నగరంబురు గబ 

ఖన్నుండయి రథంబు దిగి మాత్భగ్భ సాంబున కరిగి యొంటిగా నున్న 

తెల్లికినమెస్క-రించిన లేవనెత్సి దీవించి యిట్లనియె: 

తోవార: మూతులు డత్తయు మూతామహియును దాతయు 
జుట్టంబులుచ్చు (బీతిగ గుశలం బేకద! యన విని మాతకు దా నిట్ల 

నిను! రా॥ 

మధ్యమావతి! ఆది తాళము, 

ఎందుబో యె నాతేండి నేకు! మె॥ ఎందు బోయె! ముది యందు 

దోప లేదు ముందు నీదుగ్భహామందు నిలిచి తనజెందముందు నానంద 
ముందు నిపు డిందు లే డాయ తండడి॥ ఎం॥ దుందుభిరవ మల సందడు 
లలరగ వందిమాగథులు బృందములే తనముందర గొలునగ సుందర 
ముగ జెలు వొంకు భూమోందు డిపు! జం! ఈకీతి నారాయణకవి 

_ చేలెకు మోకుగుండపురదక్షకు దయతో సీ్ష్షణ మన ప్రతిపక్ష. గణం 
బుల లిక్ష జేసెడిదకు॥ జెందు! 

వ. ఇట్ల్టడిగి కించిన్నాత్రంబు దుఃఖతుఎడంలున కె కయిట్లనియె- 

తో: వగవ నేల సుత వాడిమేధవుఖవర యాజకు లేగతికి దగ 
జనుదురొ యాస్థానము నకు మిోాతండి సేరె సద్దతికి॥ రాను॥ 

తో: అనగా నామాట వినగా మూర్చిలి, యవనిపెనీబడీ 

పొరలి, గొనకోని శతుఘ్ను నిస హితంబుగ గొంతవడికి బెప్పిరిలి! రామ॥ 

క, నాయన స్వర్షమునకుం చొ: 

బోయెడు సమయంబునందు6 బోలుపుగ మాకు" 

న యెబుద్గులు గఅపేను? . 

నాయెడదయయుంచి తెలుపు నను గన్నమ్మా |! 

వ. అనీన దల్లి యిట్లనియె! 
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తో: ల్రీ/రాముని నాసీతను లక్షుణు సాశెకు దలహోయుచును, 

దోరపుదుఃఖనముంతో. బొగులుచు గడతేశె ననగ విని యనెను! రామ! 

వా రెచటికి నావలనే పోయిరొ వారక చదెపుపం గదమ్మా 

చేరువ కోకరును జేరనిహేతును జెప్పు మునగ నాకొమ శ్ర! రామ॥ 

జంరఖూటి- ఆదితా భే ము. 

విను తనయా ! తెలిపెద॥ఏకు॥ నిను గురించి చేసిన నాక్ళషీ 

ఏను! నట్టడవికి రఘునాథు నంపగా, పట్టము సీకును గట్టగను గట్టిగ 

గోరితి గాంతునితో ॥విను॥ రెండువరము లిడి యుండె గాన మొతం డీ 

యవీయు లే దనలేక, దండిమననుతో దయచేసెను విను ॥తన॥ దీక్షగ 

సీతా దేవి లక్ష్షుణు లాతణనున రా నడవ్రులక్కు మోకత్ష్సగుండపతి 

సాఖ్నీగ జనె॥విను తన॥ 

గీ, వారి నంపీ వీదప వారిపై (టయమున( 

బాగిలి పొగిలి చచ్చె పుడమిజేడు! 

కొదువ యేమి యింక! కుతేలంబు నేలుము 

తనయ యనిన, నతండు గనలీ పలికి, 

కీ రనవిఅదితాళము. 

పో పో గజే పో గదే పాపొతురాల! ॥పో॥ నీపట్టినై ధరశే 

బుట్టుకు రోత॥ పో॥ మాత వనుదు నిక (టతిగ గన వచ్చునే తండి 
జంపిన ఘాకుకురాలవు॥ పో॥ అన్నను వనముల కంపి యీ రాజ్యమున 

న్నేలు నునెదన్రు నాలుశెటు లాడె॥బోపో॥ (స్రీమోకత్ష గుండపురీశుని 

సావ్షీగ వేమాటు నీమోము పీత్నీంప[గానొల్ల 1॥1పో। 

వ. అని యిట్లు కథోరంబు గాంబలుకు చున్న మెడం జూడ వచ్చిన 

వారిలోం గొంద జీ మంథరవబ్ల నే యింతతొందర గలిగె నన, విసి శతు 

ఘ్నుండు మూత్రవంతంబున లేచి, = 
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హూనిముండ నికం సూల్చీ వేతునని పూనికతో 

హాత్యకు మదిసంశయపడి మాని కొంత వైరించి 

జంపగ దలచిన నిది మాతృదోవహాం బనుచు 

పద కౌసల్యాావరగ్భహామున కన వినుచు॥ రామ! 

) ంలురున్ర వం గాసల్యనగరంబునకు( జెసి భర్హృని 

మిందు నావెపదంబులగో బడి యుడ్చిన, సొ 

) తంగడి సర్వము దల్లి చే నెమ్మది విని ముండు కున్రు 

జీలుము నీ విక నిస్ట్రారంబులు నొదను॥! రా॥ రాను 

వయును నారలచీరెలు ధరియించి, ధీవులి నడవుు 

కేన్రడె ది కాన గాంచి! రాము॥ 

శరతుం డిట్లనియె, 

ఫం. తోడి_అదితాళీము, 

జాయ తల్లీ! అలుక నేమిసేతునే! కుటిలాత్సురాలు 

ను! యొ 

ల్ల నించుశెటింగి యుందునేని చాాకట (బహ 

"ంవును॥ ఈ॥ గురుని వసిన్లుని తరుణితో గూడను 

ు బొందుదు॥ ఈ॥ నాతల్లి మోత్ష్సగుండ నాథుని 

జేసి యెటుగను మన్నించు॥ మెబుదోప॥ 

తుండు (ప్రమాణపూర్వకముగా బలీ శె. కౌసల్య 

కు లేవ నెతి “నాయనా |! నీమనోభావంబుం. గన 

వించుచు నొకరి నొకరిగాగిలించుకొని యెబుగాత్తి 
శిస్టుండు వచ్చి భరతునితో నిట్లనియె; 

రస్ట్రమను భావ్యము! చచ్చినవారు వత్తురే ! 

జ్ఞనుల సన్ను తింగాంచు కుమారులం గనెళ్మా 
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ఇ బూ 1 నుమ: 

తగిలె సమ స భోగముల దద్ జ్ఞత నొప్పీ దివంబు౯బేర్; నా 

యగణిత ధర్మశీలునకు నైపలవించుట పామరత్వమా ! 

సీ దేవా మెల ప్పుడు దిరముగా నుండదు 

మృుత్యువు వెన్నంటి మెలంగుచుండు; 

సర్వసంపదలు న శాశ్వతంబులుకర్ము 

ఫలితంబు గుడునక వాసి చనదు; 
జారపు తొదులు డారు సూ వె న్వెంట 

మాయాకృతంబు లీమవత లెల్ల; 

బాల్యకొమార యా వన జరావస్థలు 

సమత నెల్లపుకొక్క- (కవుతం గనునె? 

గీ ఇట్టితనువుల నెన్నిటి నెత్తి నాండొ! 

సుట్టివచ్చుట సవాజంబుభూతతతికి 

నశషరం బగుదీనిని నమ్ము రార్యు) 

లింక దుః ఖంచినను ఫల మేమి భరత! 

క చినిగినగుడ్డలు విడిచియు 

మనుజులు కొ)త వి ధరించుమాడ్కి-ని తనుప్రుల్ 

వెనుకటిపీ విడిచి నూతన 

తనువుల్ గాల్మకమానం చాల్తురు జీన్రల్. 
క, కావున విజ్ఞత కొని 

వానలు బుట్ట్రవులు'రెండు సమ మనీ మదిలో 
భాపించీయు, సంస్కొా-రమ] 

గాప్ంపుము తండి కిపుడుం గడుభ క్షీ మెయి. 

వ. అని బోధించీన వసిష్టుసి వాక్యంబులవలనం 'జలివిసోందీ 
తెలదోణంబుననున్న తండి కళేబరంబు. దీంలుంచి విభ్యు న్ముగొ 
నగ్ని సంస్కాంరంబు చేసి దశ రాత్రంబులు కర మాచరించి, 'వేదవిదులగ 
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వి|పులకు పోడశమవహోదానంబు లిచ్చి, స భాస్థానంబునం బరిజనమం(తి 

సహితంబుగాం గొలువు దీరియున్న భరతునకు వసిస్టముని యిట్లనియె: 

ఎవరం క మోతం। డికి మూాటుగ నీ 

ఏఠజి భూభరణము౯ వహింపుము, కౌస 
ల్యాతనయుండు పిమ్ముటం బ్బ 

- ధ్వీతలము భరించుచుండు విబుధహితముగా, 

. రాముని సేవింప బోదు_ రాజ్య. మేటికి? ఒఓమునీంద, ఇవా 

సుఖము లొల్లను నే నుల్లంబున ॥రా॥ కాఆడవుల రాము డుండ నూరం 

నుందునా ! మాటుమాపతేను రేపు మనముందజ మరుదెంతము ॥ రా! 

గైకదప్ప (నై (స్రీ, పురుషులు గడమవారలు (పాకటముగ మోకుగుండ 

పతికృపతో రావచ్చును! రాము॥ 

తోవా: రాముని దోడొొ-ని_.రయమున నచ్చియు రాజ్యము "వే 

గమ్లెదను ఆమవానీయుండు రానియెడల నే నందే గడపెవను. ॥రా ॥ 

వ. అని నిశ్చంలుంచియేగిన తరువాత వసిస్టాదిమునులును సునుం 

తాదులును దల్లులును జతురంగబలంబులును జౌౌరులును గూడి రా 

భరత కతుఘ్నులు గదలి గంగాతీరంబునకు. జనిన, గుహుండు 

సూచ్చి__. 

గీ “కాననంబుల దిరిగి రాఘవుడు మరల 

వచ్చునో! యంచుదండె త్తి వచ్చుచున్న 

యటులం దోచును నీరాక ! మొన నేమి 

నన్ను గెలిచియు. బొమ్ము సీ వన్న ననియె; 

5: “రాము. (_ార్థించి తో డెచ్చి రాజ్య మియ్య. 

బోనుచున్నాడ' నన్న, నుప్పాంగి యతండు- 
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ఫండ్లు పాలును దేనియల్ బడవలందు 

నుంచి యందట నదిని చా టించె నపుడు, . 

వ, భరతశ| తుఘ్మ్ను లు రామలమ్ముణువలెనే జటావ లైల ములు 

ధరించి యానాండు భర ద్వాజూ[శమంబుం జేరిన, నతండు- 

తోవార: పురి నీ కిచ్చియు బోంలున రాముని బోనియ్యంగా 

లేవా ! భరతా! యిటువెంబడిం బడి వారలదఆమనుగ జను 

చున్నావా ! ॥ రామ॥ 

తోహర; అనిన, భయంపడి “మునివర ! రానమునిం గొని దెచ్చి 
(పభునిం జేయరా జనుచున్నాి నన, సంతసించి యాయనయాతిథ్యం 

బీయక౯ ॥రాము॥ 

వ. అందుండి ముజునాండు బయలు వేటి చితకూట్యాదిం చేర! 
వచ్చిన గాంచి లశ్ష్ముణుండు నుసి జనపరివృతుండంళలున య గజు( 

గాంచి, 

కీ రనః ఆదితాళ్గము. 

వా రెవరో! చూడుము॥ వా॥ వివిధపేనలతో వెడలివచ్చు 
1వారె॥ సవమురథు లున్నారుగా! అతిరథు లున్నారుగా ! రథ వాయ 

భట వారణ ములుగల॥ వా 5 అనకులుల చిన్ని య సనయలోలిని మన 

దెస కలరి వచ్చు! వారె! (పతిపత్షుపీరుభో! (పతిమోతగుండపుర 
రక్షుక యల॥ వాళి! 

వ, అనిన, రాఘనుండు.... 

తో; భరతుడు మనలను బురికిం విబువం గా వచ్చువాండు 

కాంబోలు! సరగున సిమది సంశయముడుగుము సౌమితీ యిక 
జాలు॥ రామ॥ 

తో: అనుకొనుచుండగ నంతలోన వా రరుబెంచిన ముద నుంది, 
జననుల కంజలి సంభఘటించి దీవనల. గనుంబున నంది! రామ॥ 
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క్ష, కులగురునకు దండము బిడి 

యలరుచు “ధన్యుండ నిటి, నయా, మూత 

లుల దమ్ములు సచ్చగి యిట 

నలనడి మాయయ్య యేడి! యగపడి డనగళా, 

వ. అనిన వనస్ఞుం ఉట్టని య. 

న. ద్వి. మిమ్ము గాసల కంపీ మేదిసీసిభుడు 

మిము వటం చుపు మృుతుడ య్యెనంతె 

భరతునిబిలిపించి, పరలోకవిభులు 

బరువడి శయించి ప్రభుస్పు గన న్న 

నోట్రగ మిము జూద నొయ్యన వచ్చ 

తల్తులతోం గూడ దశరథరామ।! 

పల్కు లాచించి, యారానువిభశు 

జసరక్ జ". బమ్మణసహితంబుంగాగ 

౫ గస నుడీ మూర్భి్లి Waa 'దెలిసీ 

నుడీ ముచు పిట్లని శోకింబ దొదంణి. 

పాం తోడి; రూపకము. 

తండి ! సోతివా ! కొన్న 1301. తిండ)మంయిన. ైకళోర్కా 
నీగ్చీ సోధివా |1తం॥! కొడుకు. కొజురు 'వెగెగుడిచియముల గడకు బడలి 

వంత నివరుశేక బాసి ఫీోీలివ*! తం! బాల కాలము నీచాటున మేము 

fe మెలగు. పాపే మూరు టీగన*ీయొను॥ తం|డీ॥ ఎంతేదలచితో! ను 

మెంత బిల చితో! సంతతంబు మోాతునుంచస్వామి. కటుకగు॥ తండి! 

వ. చవుడు వచ్చిన సరండదిటుం కస్నిరు మున్నీ రుగా౯బొల 

నేద్వ, వసిష్టుండు వొంతేవ చనంబుః 6 వె రందట సూరార్సీ రాముని 

డగ్గరి, __ 

క, లోకంబులు గల్పింపను, 

లొ కటముగC జెంపం సొంపం బతీనయ్యు నిటులట్ 
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బాకృతిని రీతి నీకున్ 

నోకింపల నేల సకల సురగణ పాలా! 

వ నీయంతవాని కిది తగునే! దుఃఖంచినం జచ్చినవారు వతు! 

3 మున, గురువాక్యంబువలన రాముండు దేటీ తమ్మునితో గూడ 

గంగానదియందు స్నాతుండయి తండిికి వాసోదక పిండోదకములనిచ్చి 
యాదిన ముపవసించి, మణుదినంబున స్నానంబుంటజేసి యథాన్థాసంబు 

నకు వచ్చి మునిజనపరివృతుండె యున్న యన్న కు భరతుండు 

సాష్టాంగ నమసాకా రము లర్బించిన, రాముం డిట్లనియె: 

కః విగ్ళ వాక్య పాలనకు నే 

ధృతితోంగానలకు 'నేగుజెంచితి; నీవున్ 

శీతిభారము దాల్పక యో 

గతి నడవికి రాగ నేమి కారణ నునుజా | 

వ. అనిన భరతుండు దీనాననుం డగుచు నిట్లని యె; 

బ్యాండుస్వరము: ఆదితాళము. 

రామచంద, రమ్మిక! రాజ్యమును గొ మిక! స్వామి, నిన్ను 
వడి చనను నేను బురికిక! భూమ భాలింపగ బోల నేరు; శీివిాల 

విదాపంపుజేసెదను! రామ॥ కపటచిత్తురా లగు కెకమాట డలపకు; 
తపనకులజ, నామెడ దప్పులేదు చొప్పడృ విపులాటనుల "కేసు తిక 

మానును కృప యుందు నామోద గేవలము! రాను॥ మోక్షగుండ 
దెవ్రనిసాతీగ నీను రా నని పక్షపాత ముంచిన 'బభొదములు విడుతునా! 

లకు ణ-సీతలు లలితాంగులు అక్షయ కష్టము లంద లేరు! రావ॥ 
, వ, అనిన (శ్రురామచం(దుం డిట్లనియె; 

క్ష, జనకునియాజ్ఞను దాటలోం 

జనునా ! రాజ్యంబు ని కొసంగియు ననుం గా 

ననములకు నరుగ మనియెను; 

ఒబనివడి నెజవేర్చకున్న శాపము గాదా ? 



అయోధ్య కాండము Ab 

వ. అనిన భరతుండు శోక వ్యాకులచిత్తుం డై ' యొక్క-ధ శాస 

నంబునC గూర్చుండి యిట్లనియె; 

తో: పాణాయామము బట్టియు నేనును (చొణంబులు బ్రో 

విడుత్కు గాన మీరు రాక య యోాధ్యకు నే బోను సత్య మని 
యనెను! రా॥ 

వ. అంత భరతుని మనోనిశ్చయంబువకు నేమి చెప్పుటకు దో 
పక (శ్రYరాముండు గన్ను గీటిన, వసిష్టుండు భరతున కభిముఖుం డయి 

యిట ని యె; 
ag, 

అటతాశేము (శాయనా) వలె. 

అగజుశాసన మాలింపరాదా! వ్యగతగా నీవ్ర నర్తింపవలెనా! 

19 కారణ- కార్యము లారయవలదా ! తీరు మిక్కి-ళులు చెలియగవల 

దా॥అ॥ రావణు గూల్చి సురావళి నెల్లరు బో)వగ బుట్టిన దేవుడు 

గాడా॥ అ॥ అపనిదీర్పగ నది కడుమే లగు పాపాత్ను లెల్లరు బలిసిరి 

భూమిని! అ॥ మోతగుండ పురాధ్యమునివల్ల నే రాక్ష సకులములు 

శీశ్రీంప బడ నగు॥ అ॥ 

తో తిరిగి రాముడరుదెంచిన నాపని దీర్చువార లిక చేరీ! "చెరి 
మొక కార్భను “జేయుడు జనులకు శ్నేనుం బగు ననె సూరి॥ రామ॥ 

సం-వు ఇట్లు భరతునకు( డెలిపి రామునింగాంచి, 

వసి_తోవార: పదియు నొలుగబ్బంబులు నిండినపీదప నయోధ్య 
కురండి ! సదమలముగ పజ్జను లొ ననగ బృధివి నెల్ల నేలండి॥ రామ॥ 

వ, అని తెలివీన, 

క, పందుకుధోనము( డోడంబడే 

నందుకు భరతుందు నోచ్పె నటుపీమ్మటం దా 

వందన మునరీచీ సభవఐో 

రందజువిన భరతుండసీయ న్యగజుతోడ౯. 
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గీ, అయ్యతర్వాత (పభుతసీదగునుగాని, 
నాకు దగదయ్య! సింహాసనంబు నేక్క- 

బాదుకల నిమ్ము నాని శే భ క్రితోడం 

జేసికొని యెద రాజ్యాభిేక మింక, 

గీ, పాదుకల నిమ్ము, నెమ్మి నీవచ్చు దా(క 

గొలిచి యేల్బడి నెట్టులో సలుపు చుంను 

గడన్రలో రాక తడసిన గరముందీని 

చత్తునిపాద మాన నిజర్ను నమ్ము. 

వ. అనిన రాముండిట్ల ని మె 

తోహర: “తమ్ముడ! సీయిష్ట్ర మ్నురీతి గా, దప్పక నే జేసెదను; 

బొ మిక బాదుక లి మ్మృంటివి కెకొ నుని ంబచ్చెను దయక॥ రావు! 

వ, అంత భరతుం జానందమొది పాదుకల శిరసావహించి కా 

మునకు బుసఃపునః (పణాంబు లాచరించిన, దీవించి ౦లట్ల నియె, 

కీ ర్రనః అటతాళశ్ము. 

(పజలను బాలింపుమా తన్ముడ! ॥ప1॥ సుజనులగాంచి సొరి 

బూజించి వృజినపథంబుల నెజిగ తొలంచుచు॥ |ప॥ నీతి మానక 

ఖ్యాతి బోనీకం దాతేతండులబోలి ధర్శసుగుణముగా॥ (ప॥ ేదసాద 

లను బీతితోయనుచు నాదరమున మితీనుయిన పన్నుగొనుచు! (వ! 
రావసనాళు మోాయగుండదేశు నక్ష్షయఫలనుని నర్చన జేయు చు॥ ప 

వ. అని బోధించి కతుుఘ్నుని భరతునికి సవాయంబుగా నుండు 
మని నియమించి తల్లులకుం మగుడ నమస్మ-రించిన, గక రాముగ 

కిటనియె: 
ne) 

తో; నీవు దేవుడను నిర్వికారుడవు; శీవలపరిపూక్ణుడను; నానన 
3జునకు నంలఖున బెలియ. దరమనవునే ! పరమాత్ముండన్ల॥ రామ! 

క పటినిపొపీని కష్టచి త్తను నృపసొంతను గొన్రనను, నపరాధము 
నీళాచరించితిని. నపనరలుంచి కాన్స నను॥ ' చోమ॥ 



అయోధ్య కారిడి ము? TAT 

సన అనిన రానుండిట్లని యె: 

తో! వెపక్భితే ) ఏసర్వ బని వున భౌపింప్పుము నాతి ట్ల! ఈనన 

వాసము గస సుఖముగొ సివి ఎటును శీ తిధి [రా] అనిరెలీవన 
ER (౫) . 

నువలదోచి పగ మాగ్చధ్యానిము సా చూ సుస్థీశపదనికిం జూపు 

మొర్షమది; సోన్ మీటికిశ మాను॥ రా|| 

శో చ్ - జో ఇ | శే ఖీ ళో ON - Fa 3 wn! 

న, అసి గేకి సూ PE SEA నటఅఫి యంవంని. సిడో-గిపిన 
hones గ , | [| | 

గదలి వచ్చిన మూగ్దంబు*) నే వము). మయానంబున సవివభట సహాత ్రబుగా 

నయోధ్య ౫ యందిటిసి స*వఎ'"రి పిఎ సనంటుందితీసి తౌ నంగుండ 

నొలకభరతుండు . 
గా 

ర, నందిగా )ము సం బరియు 

నందుల నించీసనమున నాసొాకుగ నిం 

సందని. సిలిపీియు సిరతము. 

hhh | " & బజన న్య ’ i . న గ్య ' 

జదినరునునుములలం కాజు సు సు సుగమము టా 

ET అక ee ల ee భం ఫంభొజనమును నసుధా?ః.నునపు? (టహ్మా నగ్యామును 
4 

» wa we We గ్ర \ ॥ టీ 

గాగ, సలలిత సయ మమ) సిబి సు ది సస నబాతే సుం are 4 LONI 
(I 

ప ' Ce (, క వీ ర్య. mal, ' ౯ గ్ ఖు పాదు కాస వం లని పయి పు బవినోలంం నగ వుం గుద చెటము 
. 

గణనము బీయును గడుసువునుంశి వరమును | రాహు॥ 

న్, అక్కడ రామయణ మదిలో 

సిక్క-ముగాంల దట చే సిెచట పగిచినబుగుతీ 

ఇక్కడికి వమ్బచుంగుగు 
CE జు 4 ఉట ఓ || గ ట్ నే చక్కగ. నన్కెాటకీ్ నయిన; జన దగు సనుచున్. 

య. టన ఎ | . i 
ఉం అని తెళు*ర నారా రావూ. సాగరం ును. సార 

కథను _ ఘసముగి 6 ఉప్పును iw) సు యౌ థి స్ట 3 యస బిఎ కును 

సుధను! ఛాను॥ 
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ఇది విను వారల క్రిహా సౌఖ్యంబులు గాదువలెక చేకుకును 

ముదమున దుదకును ముకిలభించును మోకు గుండ హరికృపను॥ రా 

రామ! రామా! యనవే! కీ రామాయణకథ వినవే! గారీ! రా 

న్ నాచేత నెన కొలందిని 

జూచి రచించితిని. దీని సుజనులు నెజుసుల్ 

దోంచినయెడ దిద్దుదు రని 

నా చి తములోన నమ్మినా ననయంబున్ . 

౨ అయో ధ్యా కాండము-హారిక ధం 

సం వూర్శము. 



శ్రీ రామ.-చర్మద గురు పర బన్మా కోనను 1 

అవిఘ్నమస్తు. 

శ్రిమాక్షగుండరామాయణముం 
హారికథ, 

అరణ్యకాండము, 

నంలో 

క. శీ/రామగుణ కథామృగ 

సారము జవ్రులూరం జెన్రల స క్షతం గోలం 

గోరిడు ఫెగవ తాలళికి 

నారగ కామ్యుములు కౌ౧గుబంగార మగుకొ 

న, అంత ఫంమచా9మమూర్తి కీ జి[తకూటా[దియందున్న బువి. 

కాంతలు మంగళవారతుటుపాడి కెొటులదిన 

నురట: ఆటతాళశోము. 

మా రఘుకులజూత! మహిజూససుత! జయమంగళం .నుభమంగభం 

మారకోటి సుకువూరశరీరా! జయమంగళం నుభమంగళం॥ 

మానివ్భాన్షోచర! మహిత తేజ సీకు మంగళం శుభమంగళం! 
మౌానిత నామ కో) ఛాదిఖండన జయ నుంగళం శుభ మంగళం॥ 

మండలోజ్రల మోషగుండరాఖవ ! జయ నుంగళం, శుభమంగళం! 

మహినారాయణకవి నూనసాధీన! జయమంగళం భుభమంగళం। 

న. అనంతరము కీ రానులకు శ్ర లచటి మునుల వఏడ్కొ- 

కదలి యఖిమహాముని యాూ[శ్రమంబుం బవేశించిం, అమ్మాహాక్షి 

యెదురొాని తోడి తెచ్చి పూజించ. సంతసించి రాముండిట్లని యె: 

తో: వనయాతకు రావలసిన నెపముననినుగనగలి” మునీం దా! 

అఖనయము నెను గృ తార్ధుడ సయితిని నను[జబోవు కృపాసాం డా! రా॥ 
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వ, అనిన, నతి)మ హాముని యిట్లనియె! 

బట 5 కీర్తన ఆదితాభము, 

"కశివరదే. కామతఫలచా! పోంనవే కరివరదా!। 
ధరను నీమాయలో" దగులక మెలగగ దరపమే యజహారస్సుర్రు 

న! కరివర॥ ననుకోవనుని చేయగవచ్చిన నీ ననుమాటలు నా కదు 

తములు॥ గరివర॥ నారాయణకనినందిత! సాసారతారక! నే నికభన్యు 

డనో ॥కరివర॥ నసుధమోకుగుండవాన, దయానిధే, యసురుల 

బాధలు హారియింపుము॥ కరివర॥ 

వ. అంత ననసూయాబేవి సీతాబేవిని గని, __ 

త్రో: అన్ని విషయముల ననుసరింప దగు నధి పతిని బత్మివతలు, 

[గన్నన నీ వటు గావిందుటకయి కదలి వచ్చితివి మేలు! రామ॥ వేడియ 
“నీగత్తిం జెలగుచు' చాయం గొని. యాడియు సమ్మానించెక; వాడని 

నూలును మాయని చీరెలు వరభూషలు నర్పిం చెల ॥రా॥ 

వ, పిమ్మట రావ ముండు దండకావనమునరకు మా ముం జూప 

శిష్యుల బంపుమన న|త్రియిట్లని యె: 

క లోకులకు? దోవ జూపెడు 

నీ శెవ్వరు తో గవ జూప నేర్తురు వేడ్య-౯ 

లోశానుసరణిచే స్ 

 వీకరణిం గోరితివి పరేశ! యనంతా! 

వ, అటులనే బంపుద నని తనశీష్యులలోం గొందటిని బంె, 

వారి వెంబడి గదిలి, 
(= క తయా 

రగ డనుబోలిన కీ గ్తన, 

పేండకాటవికిని వారు దగబొచ్చిర ధృతిని, 

'బెబ్బులు లెలుగులుం బొబ్బ 'మెకంబులు, 

గస్తురిమ్ళుగ ములు ఖడ్లశరభములు, 

గండకఖగములు. గొండ యేనుగులు 

pr కా జ్ భా a 
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సారంగంబులు గాను బోతులు, 

నవనిపందటను,ు సాయ న, ఛుంబుఖనుు 

సరిస్క అరణ్బపు అక్కలు దుప్పులు, 
శ 

జసు లబోతులును జల గుబుతులు ను, 

. రోహైలగుములును గండము స్పులును, 

దాసరిసానుులటు సుాసగ'నె నెలులు, 

నునుసినంగుబును బునున్నా!! ఎటుటును 

నుడ సయం కవుంబాలు నుడుతంు ని ELT 

మూగ ర యంఖుటు గాకుంమూకయుం 

ముద లగు మృగములు పుయుగాలగుంపులు, 

యుత ణం we టీ? Jp mew, 

పన్నా అయసుయు స “3 నార్చుచ్చు 
Cy టి 

ికుగు సు అనులను నాగుళొోందిం వేను దందా కా] 

న్, గు దొందు ఈ “గణం బు My ను గిశిన్యుల చినుకరుం 

బంపియొంటిగా నరణ్యింటునల బోసు మండు, 

తో: భహూంము భుడముస, ని*ంపుగ దాల్స్ క్ల సాంగ్టె న ర్ర)మును 

చెటిది, అ లయను గ" స ఛపిరాధు యు వడ నా నార్చు చుం జీజటచి Trex] 

న దీగులన తి సీనారీమిణితోం గూడ గాఆడవిలో దూటిదూటి 

వచ్చేడు నుం రవను చనా నరంటులంాడీ నచ్చినను నగురంబున 

హరింపగట ఏ రాధుం సను. Cis దలచిన నీసపిసి విడిచి మా యి 

రన్ఫుల కరుగు. అ 'రాఘుస్తుండు నీ రాథఘుస గ నుంగొని, 

చ. దశరథ రాజసూను తను, దానవ ! నొ య యూధ్య్య రండి చే 

పశ దముగా గం టబ గుంటడి “వగ మి పచీ లిం గాసనకున్్ భవా 

దృశ మగు రాత సాళిని వధిం చుటయే పసి సోను; సక్స ౪ 

శశిముఖ సీగ్క యాతం డనుజూతుంకు లమ్ముణుం డేను రాముండన్, 
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వ. అనిన నతండు బెబ్బులింబోలు నాబొబ్బకు మునులుబ్బు 

చెడి తబ్బిబ్బయి బాటుదురు. మొ రన నెంత పంతంబుమోజత్ యింతిం 

తలుగా మోగొంతులు గొటికి రుధిరంబు గోలుదురా 1! నరాధమా! 

కమాచ్: ఆగిశాళ ము. 

నిలునిలు మోాభూవశా ॥నిలు॥ బలిమిని నిను చే బట్టి వధింతును 

| విలు[!బలము గలిగినన్ దలగక నీనునిలు॥నిలు॥ మున్లురి నొకపరి (గొన్వు 

నెడగ నే నవ్వుచు ౫ాకొని నమలుదు నిక॥ నిలు! రాతసులకు నరభఖ 

తృణ మగు విధి మోత్షగుండవిభుసొవ్నిగ గదలక॥ నిలుమోా॥ 

వ. అని (పగల్భంబు లాడుచు శూలంబు చే వైచి సీత్ర నెత్తు 

కొని యాకాశ-బున కెగిరిన, 

తో: సరగున రాముండు శరములు _వెచిను సరకుగొనక పెక 
గయ, బరువడి నొకఘనశరమున ఈూలము విటుగగ “రాముడు 

(వేయ॥రామ॥ అంతట సీతను ననని దో)యగను సన్నాక్రందనమునరాగ, 
గాంతును రాముడు గరుడ్మాన్ర్రంబున గ)క్కు-న దించెను బాగ రా॥ 

వ. అప్పుడు 

గీ. ధరణిజంగొని, యర్లచంద[పయు క్తి 

రాఫఘవు(కుగూ ల్పె దైత్యు ఏిరాథు వాని 

పాణ తేజము దివ్య విమాన మెక్కి- 

చనుచు నిటు ల నె రెండుహ స్తములు మోడ్చి. 

తో: విను రఘునర! చే విద్యాధరుడను! దూర్వాసుడు నన్న 
గనలిశపించిన దనుజాకృతమై గడవితి నీకియ నేను! రావు॥ నీచే 
జచ్చిత్సి నిన్ను నెజింగిత్సి నీవు పరాత్ప్సరు డగుదుు సీచకృత్య నులు 
నేటికిబోయెను, నేను ము క్తి కిక జనుదు॥ రామ॥ 

వ. తదనంతరంబ భ్రీరామ-లక్షుణులు శరభంగనుని యాశ్రి 
మంబున కరిగిన భాతండెదు రేగి ననుస్క-రిం చి... 
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శేహాగ్: ఆట తాతేము. 

స్వామి శీ/రాను! రావుచం[ద నమో॥స్వామి శ్రీ) రాను॥రాము॥ 
ఏీసహీతముగ  నీమూ రిని హృశ్చమంగాంచం పమాచరింతును 

| స్వా! నే ధన్యుడ సయిత్కీ నీగడ తేరితి నేటికి గోరికోలు తీజు॥ సామి! 
మాకుగుండ పురాశ్యతు , సానాయణరతు సీపదముటు నమ్మితి॥ 

సొ్టమి శ్రీరానుచం। 

చ. అని కొనియాడి గంథ కునునూాయితలు€ గొని తెచ్చి పూజనం 

బొనరిచి, గందనమూఖ ముల సొయ్యన సిచ్చిన నారగించి; రా 

వినుకన దత్సమోాప ముసిబ్బృఎదము లెను రామచం[ధుగాం 

చను శరభంగ మానియుటజమ్మును దా సెయతూహలమ్మునకా. 

తో. రామును సీతా లత్మణయుతేను:గ నానునులకు "మొక్క... 

గను నామోదంబున నందు 'రాముసి సర్పి ౧చిరి భక్షిగను॥ రామ॥ 

వ. అప్పుడు. 

క ౦0, కాఫ్, ఆదితాశోయు, 

తావకదాసులము రాను రాను! ఫొనిములను గొల్తుము! 

సన్టు వైకుంగుడన్ర (శీదేవియ సీగ యగు రామ॥ తొనక। 

వరశంఖ చక్రములు రామరామ! భోగతశతున్నునునులు ధర 

hy సును నగుచును తలేసరకొ బుట్టినవారు రామరామ! తావ॥ 
రాతసులనుగూలట్బ్చను రామ రెత్సీంచ సాధులను, సీశ్నితి గలి 

లనీ రామి మిాతగుంబేసుడ్నవి! రావ! తాన॥ 

న. ఇట్లు పొగడి, 

తో తెమరను నో నాశ్రమముంు సూడ దనను ర మ్మునుచు 
బీలువ, (ప్రమవంబున జనీ కరికించను వారు పరమభి క్లితో గొలువ। 

అచ్చ టచ్చటను సస్గులు శరములు నగ్గపడ. రొముం డనిను “నిచ్చ 

దెలుపు డివి యక్క-డి' వనగా  నెలమిని నొ రి ట్లసిరీ॥ రామః 
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గీ, రక్క-సులు రావణునియా జ్ఞ నుక్కు- మిగిలి 

పరహితాష్దల బరపాయకరుల మునుల 

పలలముక్ముక్కి- పాజివె వం“ బడిన 

(పోను లియ్యవి: పుళ్ణా లెమ్ములు మహోత్మ ! 

తాపసులరత్ష నీకు (వతెమ్ముగాదె | 

వ. అనివేడిన, 

తో. సాధువులను గడుబాధ చేయు నసురాధములను బోకుండ్ల 
సీధర గూల్తును నిక వారలభయ మేమి మోకు "లేకుుడ॥ రామ॥ 

వ. అని శపధంబజుగా రాముడు పలికిన, మునులందజటు జెందు 

బుల నానందంబు నొందుచు, 

ఆ ర్యావృకృ ము 

జయజయ తులసీదామా! జయజయ రవికులసుఛాంబునిగి 

సోవమూ! జయజయ తారకనామా! జయజయ (తిజగదిషభో! పరం 

భానూ | 

వ, ఇట్లు వారు వొగడుచుండ. ([గమంబున వారి యా(శ్రమం 

బులన్నియు జోచుచు సుతీళ్ణూశ మంబుం చర. అందు, 

తో: రామదివ్య మంత్రంబు జపించెడు నా మునివర్వ్యుడు లేచి. 

రామున కెదురుగ రయమున జని తౌ నేవుముతోం దో జెచ్చి! రా! 

ఆది త": (గరుమువారాజు) వటెః 

దశరథరామా ! దశరథరామా! డైవలలామా!॥ దశరధ 

రామా॥ సరగున సనీవుంత్రజపమును సలుపగ దరమె! గారీతరుణి! 

వక్కగ॥ దశ॥ సీపదసేవయు నసీదుదర్శనము నాపాప్తంబున నాకు 

ఎఖించేను! దశ॥ అక్షయ సృష్టివిలక్షుణ చిన్నయ! మోకు గుండపురరశ 

పరాత్సర॥ దశ॥ 

వ, ఇటుల నుతీంచిన రామచందుండు -- 
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పంచచానురము, 

సుశీక్ల సొదొమం[తేముళా విశుద్ధితో జపించి హా 

ద్రతుండై న నన్ను భక్తిం గాంచి గొల్బుచుండునా! 

నతి పమెోాద మయ్య నాకు నర్గి మాత్చు మిచ్చితి౯) 

శీతి౯ జనింప వికమిాంద సిద్ధ్దమో మునీశ్వ రా! 

వ. అని పలికి మజఖియు, 

తో: అరయగ మోగురు డగు నగ _సృమునివరుని జూడ బోవ 

లెను; బిఅబిజ మా వెరుకెంబడి ర మ్మృని కిలిచికొనుచటు వెడలెను 

[రామ 

న, ఇట్లు పోవుచు, 
క. సీతొరాను లగస్థ్య 

భాంతృ్చగృుహాంగ ణము జేరి భో క్షిని నాతం 

డాలిథ్య మిగర్యూ గొని సం 

పీంతునిగాం జేసి చసిరి పియనున నవల౯, 

వ. ఇట్లు యగస్వాశేమంబు సమీపించి సుగిళ్ల మునిం గాంచి. 

ఛో: మోాగురునకు మాయాగను వార్త సమాహితముగ నెణి 

గంప, వేగమె పొ న్మున వెడలి నుతీక్టుండు దా గదిలెను రాముం 

డంప్! 

తో: ఆభుహీ తొ (శేమనుందు గురుడు శిప్యూళితన్ను( సూడ 

సొామమునన్' సీ రాముచుహివుమును శావ్యముగా6 బాడ్. 

గీ, “అనుంగుంద సుస్దంయ నర్థాంగి య నుగమింప 

వచ్చె మము'! పూడనిదే రఘూద్యహుండుస్వా మి" 

యన్న నుప్పొ' nA శిష్యసంపన్నుండగు చు 

సాపగత మిర్చి నర్హ్ర పాద్య ముల గురుడు, 

Q1 
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వ, ఇట్లు చని జానకీలక్ర్ణుణ యుతంబుగా రాముంను మొక్కిన 

చేవ నె త్రి యాలింగనంబు. చేసికొని పర్లశాలకు గనివచ్చి వీశ్రం బిడి 

పూజించి పలహారంబులు వెట్టి అగస్త్యుడిట్లనియె: 

బిలహరి: ఆదితాశేము, 

అత్యంతసంతోవము భవదాగమనంబు మా॥ క త్రష్టంత।॥ శు 

త్యంతముల చేత శోధించిచూ చిన నిత్యానంద మైవనీది వ్యదర్శన। మత్యం! 

సీనాభు మం తౌనుష్టా నతత్స రులకు మానుగ గోచర మా నిదుదర్శన। 

నుత్వంత॥ మోొకుగుండమంను మోాహనరూపుతో సాత్నీవై నిలిచిన 
సర్వజ్ఞ మో రాక॥ యత్యఎత| 

క, రాజస సాత్విక తామస 

రాజితగుణములను గలిసి (బ్రహ్మ హారి శిన్రుల్ 

గాం జనియించియు జగముల 

నోజను బుట్టిం చి పెంచి యుడుపుదు ననఘా. 

తో: శీరాంభోనిధి జారంబున మును జేరి యజూదులు వేడ, 

గూ” రాక్షసులం గూల్ప దలచి యవతార మొదితివి నాడన్ ॥ రామ! 

-'క, 'అప్పటినుండియు దర్శన 
మెప్పటి కగునో యటంచు నెదురారయుచు౯ 

“లటాదప్పక యో స్థలమున నే 

నొప్పుగం దప మాచరింతు యందు ననంతా! 

వు నేటికి (బత్యతుం బెలతివి నా నునోభీవ్షంబు దీర నేను గ్భతొ 

రుండ చెతి,.. 
థి జా 

ఉ తావ వృత్తము: 

గాతమోాతటంజునందు6 గలుగు పంచవటికి నీ 

సీత్రతోడ చేరు మది వసీంప మంచితా వగు౯ా 
బ్రతితో మునీం(దు లందు బెక్కు-రుందు రుచ్యవి 

ఖ్యాతమౌ ఫలాదు లచ నలరెగుకా సమృద్ధిగ౯. 
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వ. అని చెప్పీ యతయిహాణీర బాణంబులును ఖద్దంబులును 

మహేందంచాపంబును ని నిచ్చి విడ -టిపీన సగస్తునకుం బుసర్వందనం 
జే 

బులు సమర్పించి పంచవటికి. బోస్తు నున్న, నప్పుడు. _ 

త్రో: దారిన సను కొంచవనుబోలిన యాకారముతో గనటడిన। 

భూరుజట *యువ్రుర బూచి! న న్నుదిని ౪ దను ది వొస్ననశం॥ రా॥ 

తీమ్ముండి ! లమ్ముణ ! తేన థను ర్భాణ నులు (గుం'చెద ఏ్న్సి 

లెన్ము, సపు డాలించి గృద్ద /పతి, య మ్ముయింటలీ కను బూని॥ రామ॥ 

కఫ్ వ ఏక తాళపు 

రామనృ్ఫషృజట యు వనెయు నామహువిాడు నీ భూమిపతికి 

దశరథనకుల. బొలుపవుగ సఖుడ॥ రామ! ఈ నసంబునంను నేను నెపుడు 

మెలగద నో దీన మి?కు పొతిము నేను 'చెలుషం దొడగద॥ రాను॥ 

సంచనటికి బోన్స దున్న ఐ*రు మూరలు! మిచిదనుజులష ండపుడు మలగు 

చుందురు! రామ॥ మూత్రగుంత దీన నివు మోసపిరుము! యూత్షమా 

కుమారీ నరసి మేలు ముండును॥ రామ॥ 

వ. కొప్పన నేను నధాగ్గుండ గాను, వీరా హిలేంబుం గోరువాడ 

ననుండుు మన్నించి యనంతెరి బున 

మథుగగి తీరగడ = పల్లవి సహీతము. 

భంచవటిశి జసిరి వారు పంచవటికి జసిరీ, కుండ కురంటక 

కహోఏదొారముటు, జుదన తిగుక సాలవృషృములటు, మందారంబులు 

నూమిడిసున్నటుంల బొంగుగల.. జేబలంగిడు ఫొగడటుం బొన్నలు, 

మాఖూ్యూరంబుణు నూకందంబు సు దొళంబులు హింతోల వయంబుబు, 

దాడింబలటను గద మృనవృకము:ు, నొటిముల గు ఘననారి ఇళ ములు, 

కరక లుసిరికలుం గ౫౦టకఫఎములు, గుగువక ములు స్యగోధ వృమముబ్యు 

(క్రఓగంధంబుఎల. ఉరుబట్వబును బోగుగ జ 'పిఫలభూ రువాముః లు, 

నోదుంబరముటు నశ్వత్థంబులు, సెవానుగ. లనయులు మొదలగు. తెరు 
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నలు ఫల కిసలయ సుమ భరితము లగుచును, వెలయుచు నుండ, 

వేగమె కనుచును, 'శుక పీకరవములు సొంపుగ వినుచును, (బకటిత 

సీతా రామలవ్షణులు జంచవటికి. జనిరి॥ 

గీ ఇటుల బంచవటికి నేగి, నిర్శులమైన 

తానం జాచి యచట దాశరథులు 

పర్ణ శాల. గట్టి బాగుగ బూజించి 

రమొనర నందు. జేరి రుత్సవమున, 

వ. ఇట్లు పర్లశాలయందు నివసించి మునుల సద్దోష్టీతోం గాల 

శేపము చేయు చున్న ౦క-._ 

వీ అంతట లత్ముణుం డన్నకు వది నెక 

నుపచరించుచు నుండి యొక్కనాండు 

ఫలములు. బే బోయి వనమున దిరుంగుచో, 

నురురుచుల్ దేలెడు నొక్క-ఖడ్ల 

మభిముఖమైరాంగ నదిగొని యచ్చటి 

'వెదురుబొంపంబును జిదురుపలుగ 

నణకి ) నాచోట. దన్గుయు(డగు ముని చచ్చె ; 

సౌమిత్) యానుని బావుం జూచి 

గీ, వజచి, మూర్చిల్లి తెప్పీరి వెతంగుడుచుచు 

నన్న కడ శేగి నే బగవ్మావాత్య (చేసి 

నాడ! గతి యేమి యని చరణముల నాలి 

వగవ నూరార్చి (శ్రర ఘునర్యు డనియె : 

తో ; అచటి మునుల గని, యయ్యా | బది యెట్లని 

రాముడు ప్యశ్నింప | బదురంబుగ వారలు స్వామి ! భయ పడకు 

డంచు సారింప॥ రామ i 

వు భూర్చుణఖమగసి నిద్యుజ్జహ్య్రుడను వాని లంకకు గాపుంచి 

రావణుడు దిగి జయార్థ్యంబుగ6 జసిన వాడు 
కాగా 
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గీ అల్లలంక( దాన యపహరింప- దలచి 
మాయ నేర సెటకొ పోయ నతడు! 

రావణు౭డు వచ్చి చావనుట(ది మోస 

మెటింగి కనలి వెదుకం దఅలె వడిగ, 

న. పాతాళంబున నున్న యతనిం జేర యవ్మకవి[ కముండె-__ 

తో: తప్పక ,యావనితల దునుమాడియు డనపురి చేరెను 
మటజిల) జుప్పు నాకతో. జెప్పె ర్స యిష్టముచొోప్వ్పున బూ మాని యవల 

| రాను! 

వ, శూర్పణఖ తనయుండు జంబు6 డను వాండు దం డిపగదీర్సుట 

కయి సూర్యునిగార్చి బహుకాలంబుం దపుంబు: చే ముచున్న,... 

గీ, తపమునకు మెచ్చి ఖద్దరు)న్ ద పనుండు మె; 

తాను రాకయ నినుంబంపెగగాన నల్ల 

నంచు గోపించి ఫొదదూతటి దనుజు. డుం జె) 

నదియ సామి తి చే, బడినట్టి క్తి, 

న. ఇట్లలవడిన ఖడ్రము. బూని మిాతమ్ము(డు. 

తో, వెరురుబొంపమును జిదుముగ జంబునిను, విగతవదను(డై 
యొలిగా నది గని నుని యని యదరుదు వచ్చేను ఇది మంచిది వె 

తీరి గ |రామ॥ 

తోవార: ఈవిధిగానే రావణానులజంలుంచి [బోవు మ మ్మృనిర్కి 
తొవకచి త్రము దయ యుంచం డని తొపసు లెల్లరు జనిరి॥ రామ॥ 

క, అంతట సీతోరానుల 

సెంతయు6 బూజించి ఫలము లిచ్చు యభే దృృన్ ) 

సంతుష్టుల. గావించు దు 

సంతేతేమును గొల్పుచుండె సౌమిత్రీతగ న్ 

న. అప్పుడు చుష్పసొక యభాపకారము సుతునకు బోనపుటికి 
గోనివచ్చి ఖండితతేనుం డయియున్న కొడుకుంగాంచి దుఃఖంచి 
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యగ్నిసంస్కా రంబు. వేసి సమీాపస్తులయియున్న మునులను గాంధీ 

శ్రీ మోకీగుండరామాయణము_వారికథ. 

థి 

శోధతామాకయయి. 

చేనోగ్ ఏ అది తాళము 

ఓహోపాపాత్సులారా! యుండు _జోవగో మంచి వోవళో। 

సాహసమున నింత [దోహము చేసినా రయో॥ మారు లేకయే నా 

కుమారు జంపినయట్లి పీరు డెవ్వడో వాని జేవు దెపఎవుడు నాతో! 

నో! మోక్షగుండక్ొరి యూత్షణమున వారిపత్యమెనను గాని శిక్ష 

చేయక మూాన॥ నోహోో। 

డక్స్స బ్బు నొంది జడదారులు వడవడ వడంకుచు, 

న, అని కరాళించి పంలుకి లఘించిన ఛూర్న్షణఖ దెబ్బకు, 

ద్విపద, అనబోకు మమ్ముల నతివరో యొక్క- 

ముని కుమారునకు వచ్చి ముదమున వెదురు 

జొంపంబు నఆశెడుచో నీసుతుండు 

జంపంగ బడిమె నాజడడారి పీదప 

నాపర్ష శాలకు నరిగెను సీన్ర 

వోవోమ్ము వొనిజంపుట కని పంపి 

దీనిక్భతంబున దెగును రావణుడు 

మానక గలుగును మనకు సౌఖ్యంబు 

లని యుబ్బుచుండిరి యచటితాపనుల్వు 

జశుబెంచె నొపర్డ శొలదగ్గణుకుం( 

జ య్యిన నడుగులజాడ వెంబడినిన 

నయ్యసుతోంగన నప్వుకుగొంచి, 

క నవ్వుచు రాముం డనియెను: 
నివనమున శేలవచ్చి? తేందుందును నీ ? 
వెవ్యరిదానవు* తెలుపుము 

నివ్వెజంగగు మాకు నేండు సను? గన్నంతకా 
- 
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వ. అసినం జుప్పనాగి..... 

త్రోహాం: రాతుసరాజ లు లంశను నేతకు రానణు చెలియలి 

నగుదు; ఏకి నాం పితుకు ఫరార్సణల్లు మయెజటిగంపును మో 

శినరు? రా॥ 

వ. అవియడిగిన రాము ము ఒంట 

కళ్యాణి: ఆగతాళేము. 

ఆకర్లి ౧ సరు భామినీ] నిని*గ॥ ధాజకునమూగు డరు రాముడు 

నాపేరు సాకీణి ను గం మాది యూర! సతయాయము నాదుకులాం 

గన పతే షు తము నాగు! నాక॥ ఈమీది దిశేరథు జెలమి దండి) 

యగు మోొవషగుంవపిభుసాట్నే 1 ఆ॥ 

A, తిండ్బియాజ్ఞ జీసీ దండగననములం 

డిగుగ న సి సనాము తేటిన మము 

సస మూగశవుగును 'నీఖు న స్ప గీ? క్ష్ 

సను దిలుపున వా HOB | 
లో 

న, టిసి అముగట యు, 

ఉ, రావణు నొబ్ధ చేసయొ నరణ్య మునక జరింింళు మూనులళొ 

సీ వనముందుం దాపసుల 'నేరబజూచిన మోహితాత నె 

నావలనంత నుం మది నిచ్చిన వాసిని సి న్చదీజంగా 

భవ “కలిలో ఎ బ్ర రసి చు క్కు సోప్పగున్న నే 

వోోవిడి బట్టి (మ్ గు గం సువ) ణు సనా కుండి రెన్వగుక్. 

20. కీంఆటతోళేము. 

ముగు 'కీళీ 'దీలిెఎవునూ మాంశేరీరా సరు ॥పూూాఫ॥ మా 

భారి (దోయరుసు ౪6 సను మోహించి ॥1మారు॥ వేడుకగ. నీకు 

నాకు సీను జోుగనుండు చేదు మోాతగుండహారితోడు నిను బాయ 

దాట! మారు 
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వ. అనిన శ్రీ/రాముం డిట్లనియె, 

తో: పరసకిం దల్లిగ భావింతును దుర్భరములు సిదుర్భావల్ 
సరసన నాయనుజర్మువి లక్షుణు సరసశేంి గనుమాశల్! ॥రాను। 

అనవిని యా దనుజాంగన సౌమిితినిగని వలపుల చెలిపె౯। 
మనమున శ్రీరాముని భావమ్మునుగని యాతండిటు లనియెళ'. ! రామ! 

మ తకోకిల-_ నేను వీరికి సేవకుండను నేణు నన్ను వరించిన౯ా 

“ జాన నీవును దాసి వౌదువు! చాల సిల్టులుగ శ్రైడంక్ 
గాన రాము:డె నిన్నునేబును గక్కున౯ా జను మన్న నా 

చానవాంగన రాము! జేరి ముదమంబునకొ రతినోరినకొ, 

ర్ ఇద్దఆత" 6 బడంజూలను; 

ముద్దియ లేనట్టినాండు ముదితరో యతంజే 
వ ద్దన్న నేమి! యాతని 

యొద్ద కె చను మన్నం గనలి యుగరవమునన్. 

తో, అచ్చటి కిచ్చటి కలయ (డిప్పుచును హాస్యము  లాడెద 
రార చెచ్చాజి నే నీ సీతను (మింగియు జెలగి నిన్ను దమితీఆ | రాకు! 

తో: కూడుదు ననుచును నాయుచు గదిసిన కూూఖళరక్క-సిని 
జూచి వోడివు చెడి యాభూమిజ వడకగ బొసగ లక్షుణుడు లే చి!! చామ! 

ఫర జు.ఆదితాళీము, 

కోరికను దీశ్చెద _ రారావే చెలి! కో॥ నీవాపెరేఖ నే గని 
నంత సారెకు మోహము మాతె నే నీవు! కో! మది వే గందానుని 
యంటిని గామిని విశువగ గల నటవే నీదు! కో! మోత గససండవాగి 
సాత్షీగ నిపని దీక్షగ నిప్పుడె తీచ్చెదనే చలి॥ కో! 

వ. అనిన విని కోపంబు విడిచి యానందంబున సౌమి(తిని డగ. 
౧. 

ఆన రామునానలి* గంయికొని లత్మ్తణుండు _ 

తో: కరమున ఖడ్తము బిఆబిఆ దాలిచి కదియ జేరి కడు, 
నలుకకాా కఆజకటి నాసా క ౫ ౯ాంబులుదెగ,నణీకెనుర క్ర మొ్రులుకక॥రా! 
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వ. ఇట్లు ముక్కు-చెవ్రులుం దుదముట్ట గోనిన, ర.కంబేణులై 

పొజు, సిగ్గును దుఃఖంబును దనను ముంప శూర్పణఖ శ్రీను యానంబున 

ఖరాసురుని యాస్థానంబునకుం జనిన్క నవ్విక్పుతాకారంబుజూచి, ఖరా 

పసురుండు___ 

క, నీ కీయవస్స వచ్చుట 
- రా 

కికారణ మమ్ము నాకు చెటింగింపం దగుళ్కొ 

కోకింపకు చ్చ సిష్పూడె 

లో శేశుల నైన తణములోన జయింతుక . 

వ అనన, శూర్పణఖ రున్ననుగాంచి.___ 

తో: రాముం డను నొక రాజకుచూరుకు ఖీవుబటుకు తమ్ము 

నితోం భెమావుణితో వచ్చి గాతమాసామోాప్యంబున ధృతితో ॥రా॥ 

నెమ్మది నుండగ నే జని వలచిన సమ్మతి జూపక నేకు తమ్మునిశో 

కర్ణ న్యులు ముక్కును దజగిం చెను స్ట దూకు! రాపు। 

వ. అనిన, ఖరాసుగుు డదరిపడిలేచి దూషణ  తిశిరులు 

వెంట రాం జతుర్హశ సహా సపరిమిత రాశు సబలంబులం గూడుకొని 

కదల, ఆ చప్పుకుప్పరంబు నిండ 'మెండుకొని దిగంతంబులు (బతిధ్వను 

లియ్యనది విని రాఘఫవ్రం డనుజుని జూచి, __ 

ఉ. రాక్షసకాంత పంపున దురంతక దానను లొక్క- పెట్టున౯ 

లడుకొలంది వత్తురదె లత్మ్ముణ, చూచి తె! నేను వారల” 

శిక్ష యమొనర్వు నంతకును సీతను నొక్క- గుహోంత రాళ మం 

వీషణ ముంచి పోను మీక నేగు మటంచును బంవి పిమ్మటక్, 

వ. కోదండ రాముం డఖండ (ప్రచండ మార్తాండ సదృశకాం 

డంబులు తంథోపతండంబులుగొం గోదండంబున నంకించి యొనురు 

భూచుచున్నంతేం దక్షుణంబున రా.శసదళంబులు చుట్టుముట్టి __ 

22 
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తో; కొట్టుడు తిట్టుడు పట్టుడు ముట్టుకు కోయుడు తోయుం 

డనుచుు నట్టహాసమున నసురులు తరు.శిల లంబులు _వెచిరి తఆచు 

[రామ 

వ, అప్పూడు, 

తో. బాణసరంపర, బఅిపీ రాఘ నై తు పటుతర సేనల నెల్ల, 

బాాణంబుల "కడచావి నిముస మున బరమమునులు రంజిల్ల .!! "లా! 

వ. అంత ఖరాసురుని యానతి. జిత్తంబునం గొని దూవణుం౦ండు 

భీషవణంబుగా౭ జని, 

కమాను: ఆదితాళీము. 

సీ వన నెంతరా ! నరాధమా నాకు॥ నీ వన॥ కావరమా తీవ 

రమా చేవ చెడ జవులు పోోన్రలుగా ఏదలించెద! నీ వన॥ మాస 

వులా దానవుల బూని రణకోణిం జయింపగ మానును మానుము 

|! వీవన॥ కండలును గుంజెలును జెంజెదను దండిగ। శ్రీమాత గుండ 

విభుని యాన! నీ వన! 

వ, అని పగ ల్భంబు లాడి కొన్ని న్రరంబుల ముంచి మహాట్ట 

పహోసంబుం జేసిన నవ్వి ఫం రాముం డిట్లనియె; 

తో: నీవారలగతి నీ వెతిగియు నిటు నీ వేటికి బేలెదవు! 

వాను మూడి ంబచ్చటికి వచ్చితివి గావున నిటు గూసెదన్ర॥ రావు॥ 

తో: మంచి దుండు మని మహనసీయా స్రుము మించి యు 

రంబును గాడ, నంచితముగ వేయంగ నవసిం బడి, యతడు నిల్లై నపు 

జాడ! రావ॥ 

క్ట పీమ్ముటం (దిశిరుం డతీ ళో 

పమ్ముున( జనుజెంచి యారఠర బలవంచుండ వే! 

రమ్మా నాయెదుటి! వీ 

ర్ మైల్లను గాంతు నని శరములు వె వెళ, 
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న, నిర్వ[క పరా కీనుం౧బుగల శ క్రబే్టేన్గులు సెక్కాండు లెక్క-కు 

మిక్కూూటంబు గా బిక్కొ-టిల్లు దు నాచక్కి-కీ వచ్చిన నొక్కొక్క-రిని 

ముక్కలు ముక్కలుగా. జెక్కి చిక్కు వాపినాండ ఎక్కడనో డాగ్ 

యుండి అపు ఊొగగుుడ. సిక్కొండికి (గ్రక్కున వచ్చితివి. తక్కక 

సీడొక్యాంజీ ల్బెద. సీగు ది కెన్షీగుంకురా దానవా! ఇదవజణకు నా 

(ప్రతాపము గానం! 

తో: అని యొగఘునశర మును సంధించియు నతిభీకరమున వేయ 
నునుకొని యాతనిమూమచిగంబుటు, దునిసి పడియె నావచాయ॥ రామ॥ 

న. అంత ఖరాసురుంయ కోనోదీపితుండై యదిరించి నచ్చిన 

గాంచి రానుందా 

ఫూరక ళ్యాణిః ఏక తాళము 

ఓరి దానవా, ఫోరగ మాన! చేర వచ్చినావా! యూరక 

జనవా! !1ఓ॥ మున్ను వీర మన్నుగూరి మృతుల యున్న వారి గన్న 

భాటీసోక్ష యేవ న్నదీ5 చో న్ను మిాణిీ .నునికిసి నెన్న 'కీరినన్ను జీరితివి॥ యోారి| 

దండి మామిణుందంశతుకుండ నె ముండు కటు జండ రాతనుల నిలజెండు 
lA noe 

దీ నొండుదీత నెడినిస్కే నుంఘ రూతు నిండ శిక్షుయగు॥నోరిదాన॥। 

వ. వాసన ఖగాసురు) డిట్లనియె: దిట్టతేసంబున లోకాధికుండగు 

రావణు తోంయబుట్టుప్ర పోక ుకుటికి వచ్చిన సట్టహాసంబున నట్టియప 

కారం బస్సట్టున ni సౌఎర్చ తిని! గ్ గ్తా యిట్లి చెట్ట వాని నెట్టుసహింపం 

దగు, చెగువగల మ* వాని నయిన బిగునుతప్పుక జగడంబునకుందగులు 

పడుము. నే మగునను గొను, పీపొగు రిగురల ఉెసిదం దులువా ! 

నాయెదుట నికువగలఎ*! అసి పలికి కఆకుటమ్ము లు 'పెక్కు-లు వై చిన, 

సొాలయక రాముండు- 
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పంచచొోమరము. 

వృధాభిమాన మై: వల్కు- విజ్ణవింగి పలాల కొ 

బథంబుగాదు నీవు మేటి బుటవెన నిల్బరా 

మధింతు నీమునుర్శముల్ [| గ కుంబునళా రణోర్విళో 
వధింతు నీశిరంబు నేడు (వయ్య (వయ్య లై పడళ! 

వ. ఇట్లు పలికి యొక్క యమోఘా న్రంబు ధనువున సంధించి, 

తో: ఆకర్ణాంతము లాగి వికువగను వది చని యాతని శిరము, 

చా/కటముగ నిలపైన గూల్చె సురవరులు మే లనగం గరకు ॥ రామ। 

వ. జట్లు ఖ రాసు నాది రాశ్షసుల నిశ్చేషముగ సధించినపిమ్మాట 

సీతాలక్షుణులు గుహభోనుండి వచ్చి; విహతులయిన రాతుసుల గి 
యాశ్చర్యంబునొంది, రామున కుపచరించి యిస్టగోన్థీ గా నుండిరి, 

తో: అంతళూర్చణఖ యా(కందించు ను నపుశు లంకకును 

నటీ? ఏ సంతోషంబున సభకు జేరి రాక్షుసపతిపదముల కె రాము! 
స్, అప్పుడు రావణు౧డు దాని వికృ తా కొరంబుం జూచి, 

చేవోగ్ : అదితాళేము 

అపకార మెవ్షరు  చేసీరమ శ! వారివేకు జెప్పుము విందు 
కొమ్ము ! ఈతీరున ద ఃఖపడకమ్మ ! నారి వారిం బోరి చంపుక॥ నప 
కార॥ అఖండలాదులు నచ్చినారా!  మోత్సగుండ వారి పంపినటి 
వారా! పొలసుడింకు 'వేరడ్డపడ_రై రా! తుండెములుగ చెండివేపెద! 
నపకార॥ 

వ. అనవుడు, చుప్పనాతి యిట్లనియె: 
కే మునివేషధారి రాముం 

డను రాజకువూరు. తొక్క ౧ డటివయు దమ్భుం 

డనుచరులై తనుంగగొలువల 

జనుదెంచెను బంచవటికి సరభసలీల౯ా,. 
క. ఆతని యిల్లా లగు నా 

స్పీతాసతి చక్కదనము. చెవ్ఫం దరమే! 



భూతలమున నాకంబున 

బాతాళమునందు నెన6 (బతి తేరుసుమోా! 

చబేవోగ్ొ: అదితాళము,ః 

ఆ సుందరి యందమే యందనుందు! జగమందు నెందుంగాన 

నొ పసందు! ఆ సుందరి! మాటలచే మరుని సూటి నేలు! నెజుసీటు 

గల్లు వాల్ చూపులు మోలు! జిగి తేటలంున చెక్కు లడ్డమ'లు! 

దాని తోటి పొంజే చేయు వేనవేలు! మరునిఘోటి నేలు వాల్ 

చూపులు మోలు_, ఆచెక్కు-టద్దయులు పొందే చేయు వేనవేలు॥ 

అసుందరి! కొండ లాసిబ్బెపుజనులతీరు! వేదండము తిన్న నినడక సారు ! 

మాష గుండ ఫీ) నాథుని సలినిమోటణు! బహ్మోండనులో దానికి సరి 

లేరు! సిబ్బపుజనులతీరు తిన్న నినడకపారు, శి) నాథుని సతి మీరు 

నలదానికి సరిజేరు॥ ఆ॥ 

తో: దాని నీకు బేం బూని నేను జనంలగానేే, తమ్ముని చేత 

నా నాసాకణకాముల. నోయించెను | నే నెటు లుందును భా )తా॥రా॥ 

వ అంత జింతా. కాంతురాలనంలు చని ఖరాసురుఏ య. దం 

బునకు€ బంపిన ఖరదూవణ |తిశి రాది చతుర్దశ సహస రాతుసదళం 

బుల నొక్క-ండ విదఖిం౨ చె. విర ననేల? జతుర్షశభువనన లలి వచ్చిన 

నమ్మవా నీయునకు లమ్యేమా ! రావణా! లోకవి దావణా! 

శ్రీదారిగొళీః ఆదితాళీము. 

నిశాటకులవర్యా ! విను మిక॥ నిళాట॥ విశేషముగ చే వివరిం 

చెద విను॥ నిశాట! సీత లోక విఖ్యాత రూపవతి భూతేలమున సే 

తగును, (బీతిగ నది యబ్బిన జాలును విను! నిశా॥ మోతుగుండ వారి 

వత్స మేము కాని, రాతుసవరులను శితెంచె నీ క్షణమున ని విద్ది 

ఘెజుంగుము॥ నిశాట! 
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వ. అనిన మంచిదని చెల్లెలి నూరార్చి యింటిలోని కసిపి 

రావణు) డార్మాి కాలో చిత కృత్యంబులు దీర్చి శయనించి కంటః 

గూరుకు రామిం దన మనంబున... 

తో: రాము జెవ్వరో రాగ గారణం బేమి గాత మిోాదరిక్రి ? 

ఆ మానను డీయసురుల జంపుట శేమికార్యమాతనికి! రామ॥ మానవు 

లకు నీ వుహిమ గలుగ సామాన్య మె యోాజింపగను చానవకుల 

విధ్వంసుకు హారి యవతార మెత్తె నేమోాను॥ రామ॥ 

క, కావున నాతనిచేతను 

జా విత సిద్ధంబు నాకు: సరి యటు లయిన్ 

ఆ వెసుంఠం బలవడు; 

Es వెరన్రున-నెన దీని నెరుగంగ6(దగుళ౯ా, 

వ. అని నిశ్చయించి [పఖాతంబున రఖారోవాణంబుసేసీ మారీ 

చుని గృహంబున కరిగి. అప్పు డతండు నుని. బోలీ సమాధినిమ్టుం 

డంలు పరాత్పరుని హృత్మ్క-మలం౧బున( గాంచుచు, 

కీరకాన_రూాపక తాళము. 

పరమాత్మా ! పరమేశా! పరమానందస్వరూపా॥ గురుతర 

సహ స్యారస్థిత గురు మయనురు చిరదీషా॥ పర॥ సీలాంతర్లీ లా ముసిజూల 

సుహృ స్టైలామరలోలా శీమోాక్షగుండపా లా రివిఫాలావర ॥ పర। 

న. ఇట్లు నిశ్చలత్వంబున నీశ్వరారాధనంబు. జేయుచు మారీ 

చుండు గన్నులు దెజది రావణుంజూచి సత్కరించి యిట్లని యె. 

తోహర: ఏమిపనికి నీ విచటికి వచ్చితి వెటిగింపుము దను 

జేందా ! (బీమి+జగ నేం చేయ గల్తీనను జేయుదు గరుణాసాం దా 

సీ అనను. డు రావణుం డసయమొ: “నోమారీచ ! 
తరణీవంక జు (6 డ యోధ్యావిభుండు 

నగు దశరథునకు నాగ్గజుం డగు రాముం 
డనుజుంశు భార్యయు ననుసరించి 
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చనుబేరంి దర్మడియాజ్ఞ రు వచ్చి యాపంచ 

వటియందు నిలిచి తీవ)ఎంబుగాంగ 

ఖరమాఖ్యులను జంపి కడువడి మనళూర్చ 

ణఖ ముక్కు- సెవులును నఅకివై చెం 

గీ. గాన నాతనిసతిని చేం బూనినాండ; 

సి్ఫు మాయామృగంబ వె చేడు పోయు 

రాము గొనిపొమ్ము మిగులదూరమున కంత 

పీతం గొనివచ్చి లంకకు? జేరు నేను. 

వ. అనిన నప్పుడు మారీ చుండు (దుళ్ళిపడి,— 

శంక రాభరణము_ఆది తాళ్లీ ము. 

అబ్బబ్బా! రాముని చేత దెబ్బ తిన్న వాడను! నిబ్బరము చాలదు 

నూయబ్బతోడు చాలును! అబ్బ॥ పీన్న నాచే వార్ధిబడి (వేసె వాణ 

మునను! న న్నిప్పుడు బ్యతుకసచ్చునా నామది మజవను॥ అబ్బ; 

మోడు గుండశె"రి యతడు మునిజన సమ్మతుడు! వనీవ్స్తి నెగ్దాచరించి 

మెనరు |బతుక నేర్తురు! అబ్బ॥ 

తో; తరాష్గతను నేదండకవనమున దగ నాతం డుండగను, 
బూర వెరమున బులిరూసపంబునం బోంు తగిలితినినేను॥ రా! తీవరమున 

నొకదివ్యశరంబును వైవ దప్పిభోగాను, జాను దప్పి నే సరగవచ్చి 

యిచ్చట మున్మినై యున్నాను! రా॥ 

క. రానుం డన, రత్నం బన, 

రామావముణి యన్నరవను రా జని యన్నకళా, 

రామొదలను గలిగిన యా 

సొమంబులు నన్నం (గన్నన్ భయపడుదు్. 

వ, అపీయునుంగాక యోొక్క-వి శేవంబు వివరిం చెద. 

క, రాతసకులంబు నెల్లను 

శిట్రీంపయ బూని యతండు చెలగ నయోభ్యా 
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సుతే (తంబున( బొడమిన 

సాశాన్నారాయణుండు సర్వజ్ఞ దగున్, 

తో: కావున నాతనితో వెరంబు.. జూ వొదనును మనేేల | 
మం య 

"తెలి! క్ చృవించుట కడునెల॥ రా॥ 'బేవ బేన్ఫు డని తెలిసి భ క్రితి నెబింయుటు క మెల్ల త్ర 

వ. అని పలికిన మారీచుని య థ్రర్యన చనంబుటు పిస్ రావణా 

సుళుం డిట్లనియె: 

వే) డరాగము:అదితా లీ ము. 

భయపడ నిబేకకి వేచుర[ భయ! నమయనుతి సీవే? నామాట 

మీాఅకు॥ భయ॥ రాము డాపరంధానుడు చానైన నేమి వాసిష జచ్చి 

ట్ర్ "లేము కిగల్తును! భయ॥ .నేను జయించిజే వొసియిలా' 
—- ౧ (+) 

వనని 

సుఖములు మూనుగి బొంనును॥ భు ను] మాటు సగఘునురా ర్తి "నే 

రించి యాతణమున నేను నిలసుతం 'దెత్తును! ఫభాయవడ। 

తో: పొమ్ము శీనుమున బో నవి యంట పొరిగొందాను ని 

న్ననగళ౯ా, నెమ్మది హారిచే సీల్లుట మే అనె సమ్ముటి) చె దా. జనగక్ 

[రామ 

వ, ఈపర్యా యము రాముని చేత నిశ్చృయంబుగా మరణంబు 

గలుగునని తలంచి మూవీదుండు రావణుసిరగం. బొక్క. యినున్సరును 

మహాోవెగంబున బంచవటికి నరిగి రాముని పర్ణ శాలను సమిపీ౦ చిన 

స౦ంతే._. 

కం కాంచనవర్ణ్శము, రజతీస 

మంచితముగు పొడలు, నీల మగునేతుబుల్ (, 

మిరచుగ రత్న పుగొమ్ములు, 

గాంచనమణి ఖరము ల ఫుర 6౫౫ మృగమయ్యెళ, 

వ. ఇట్లు నూరీచుండు ఏచితప్రున యొకమాయ లీడీ మాకా 

రంటు ధరించి పర్ణశాల చేరువకు రాంగా గాంచీ శాముండు సీ” కీటబిషు; 
a 
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గ, ఆతవయతిముం జి దశకంతుం డిటకు 
యా 

(Se 

శ Kr శ, ॥ అరే లి 

వచ్చుని చె! నీకు నైజగూ పసు వహ్నాC 

med, ఎ న క్ 
దాచి, నృ మనగ వై తినరు వరముక్యం 

నచ్చేన ము) వోొయు సవుయం దొన చ్సు గరు, 

a6 HAI నటే A అష Wy WN na aT ఉన 

వ. అది బోధి చన నల నున్ యూవ్యకారం బొసరగ్చిసమాప 

శో : (| గా 5 | (1 ల 

ఘున జగ్ సు మూ మా ఘృుగంటును సాచి నూయాసత ఫోఠామున 

టి ఫి యె. 
గ 

కీం[ కసీ! అధుతాళీము* 

రను వొ సగ సు గియముసముని బట్టి తెమ్ముు! సిరా మ! 

ఓ | 
శీమాధ నుం 'వల్లపొడ లీ ము వితనాశున్నది! సిరాను! ఈశ దీని 

తేడనాడి యాముకెన. నేషుకోయ్మ్య నేకు పట్లి సొచ్చి ద నుతోడనాకు 

సిన దగు వన చెసము దివంగ వును సద యా ధ్య6 'జీరనసు సను 

నగ నూా.ను త్రేలగుం గెనిబంఏ చి యూనంది ఎమొ నన్న డిగ్గి మృుగముః 

గన్నామా మూసను సగంగా! గన్నులకు బసవన్న. నున్నదివ మో, 

గుండ 8) రామ ॥ 

ర ne or 
సం.డ్వ. అనునతె నాక్సింటు లాలించి రాము. | డనుజాని బూది 

యిట్ల న యల “దమ్ముండ,  దొసి నీ వమ్బనంతకును సీ పెచట | 

జానకి గాపాడు జర్యాగె గ తేగాను? | దానన మాయం దలకు” మసిన। 
pate 

“మానుగొ ను? నుయి మూనీచుం డలుక | త నచ్చిసటునలే దోయయ 

చున్నయది 1 4 “నలి దన్ని నస్ఫుని రొముం డెసియ | “నూరిచుణజిన 

భి జీ x భు ty ఓ శీ 

లమ్మణ, వాసనా మయ! దీర “మాయి ద, తత్తు స జాాయు! సీశకోరికను 
wart) 

i | | "| Fal ళ్ అగ ఖః ఖు 

వీర్చెదసిపై! యునుముం | క బెఅం౧టు సు టి చ్చేరి నాసి | పోయి యాను 
(0 

స్ అల్ల v శ 1 ణి అక అలో క్ 

కనును భంచి దిపట్ల | బభీంయిన నదియు సు? ఖిగముగా నకు 

shah భ ఎట 

త్రో; ; చిక్కా-న నట్టుగా ద జర నయిన ఉఅరునకును జాల ఆరు! 
|. a 

మక్కు-.నం అట్లగ ఫలు నలుని ల జక్కుల బట్టుచుల. బిలు॥ రా॥ 
Pa ॥ 

4.3 
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లె 

Wet TET] WPA an |. 
గ్. 

a: 

వ. ఇవ్వధంబున మోసంబు జేయుచు జూలదూరంబు (తిప్పిన 

నది రావ సమాయగా నిష్చేయించి రాముండు కోసోద్దిపితుం డై--- 

తో: వాలగ (బ్రహ్మో న్ర్రంబున వూయలు దూల వేయ నస 

రుండు “హోలతు 2! యను నార్గారవమునం తూలే సవనిపై 

నతడు! రామ॥ 

న. ఇట్లు మారీదుండు గూలిన నతేని 'తెజంబు పరాత్చకండ 

యిన రాముని యందు గలి సె. అంత నాధ్వని విని సీతాదేవి భయా 

కులిత చితయై లత శణాని॥ జూచి, 

పీం_తోడి; రూపకము 

పొమ్ము లత్మణా! లే లెమ్ము లత్ముణా! నెమ్ముది రాముండు 

ఫ్రీభి చె నిన్నులమ్మణా!! పొమ్ము! ఏల విలివనో ! చిక్కు లేను గలి 

గెనో! జూల మేల చేసినను చాలు లత్మణా!॥ పొమ్ము॥ రాతసాళుల 

వేత రాపుకలి7నో! మోవతగుండ కౌరి కంలున వెయ)కుక- లమ్మణా 

| పొమ్ము! 

వ, అను దీనాలాపంబులు విని లకుణుండు 

క, మారీచుడు మాయామృగ 

భారుండే వచ్చె నతని దజునుచుం జని యా 

ఫ9రాముండు చంపుట చే 

'బేరలులసన రాము నట్ల పీలిచెరు నన్నుకొ 

తో; చాడు గోడు తి)భువనములు మై లబడ వచ్చిన భయమే 

మమ్మ! కూడముట్టియును గూల్చ'డే గడియలొ | కొగువ లుండునే 

యమ్ము॥ న న్నిచ్చట నుండ మనిచసప్పెం జనినను నొపయి గోపించు 

నన్న యాజ్ఞ కదు రాడ జూల నత డటవిపేగవె యీ తేంచు॥ ఛాము॥ 

వ, అటు వెనుక సితాచేవి యత్యెంతసం తోప రోబంబులు వ్య్నాపీంప 

మటిందిని గాంచి, 
కలాల 
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(సగ్విః రాము: డాలీలం జీరంగ నాలింపేకే 

తామసం౧బేం నేదంబునుళా జవ వా! 

రాము డి-వ్చోటికి౯ రాకయున్నంత నళ 

నేమ మం చీవు దక్కించుకో జూతువా! 

న దండ కార ణ్య్యంబుననుండ (గోదండ రామునిబొమ్మైని భూమండ 

లంబు. దా నొక్క-ండ నేల భరతుండు గాంశీంచె. రామునిజీమంబుం 

గామింపక నామిోది స మూాతిశ మంబుచేత ఈమాడ్కి-.  యుపేశ్నీంచి 

స వన్న వాడను. అన్న'మీలు గన్నులం గనలేని మిాంలుద్దటి సుద్ది 

బుద్ధిక( దద్ద యు వోంచ్వి నీకేల యింతదుర్చుద్ధి! నాప్కతిజ్ఞ వినుము! 

తోం నోడావరిలోం. శూలి పొాాణములు గోల్చోవుదుగా 

నికను నేదకు్కు-దు నే నీకు! భరతునకు నే డని యేడువగాను॥! రామ॥ 

శేతులతోదన చవ్రుణుమూసికొని, చింతా కాగింతుం డగుచు “నోతల్లీ! 

చం బోయెద రాముం గుంజెడి చోటికి ననుచు! రాము॥ 

గ. ననదేనతలారా! యో 

జనక జ గాసాడర య్య! చనియెద. నింకళ్ 

నను దూలనాణి సమె ముం! 

గన నాయొడం దప్పులేదు కంటిరిగాబే ! 

న. అని యొప్పగించి శూఃఖం'చు మెల్ల మెల్ల గా నడచుచు రామ 

సహో మూర్షంబుగా జనియె? అంత నది తరుణంబుగా చొంచి యా౭పాం 

తముల దొగి ము కిన రావణుడు దండక మండలున్రులం ధరించి భిక్సుక 

చేవషంబుని( బర్జ ఖొలడగ్వరన నతేస యూథార్థ మునిగా భావించి సీతాసలి 

పర్ణ ళాల దాంటి వచ్చి వమహావినయంబునయ బూజుచ్చి, 

త్రో: కందమూలమసులు ఘనముగనిడి భషణ జేయుడు ముని 

న ర్యా! అంద ముగా సాయథిసుడు వచ్చడు నంతకుండు డయా ర్యా! రా॥ 

ప, అనిన, భితుక వవ ధారింిట్లనియె; 
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త్రో: ఎవ్వరు నీపతి  యొజిగింపుము సతి ముదిరొక్ష్షన సం 

వృతము ఇవ్యనవాసం బేటికి ౫లిగెను నెవరు పంపి రన వినుము. ॥ రాన! 

కాఫీ! అట తాళము. 

జానకి నాపేరు జనకునికూతుర మానుగ నయోధ్య మావ; 

శ్రీరాముడు నానాథుం డగు విను నామరది లక్షుణు డౌన్వు దశ 
రథుజె యగును మామామ! జానకి॥ తండి పంసగ నన్ను దమ్ము 

నితోడొళ-ని దండకమునకు నాధవుం డరుదెంచెను దండిగ నొకపని | 

యుండి పోయిరివార్మ లుండు డందాక మోతుగుండేశు దలందచు చు॥జా 

వః, అనిన నతండు, 

రావ-తోహర: లంకాధిపు డను, రావణుడను బొల స్వసు 

తుడు ళూరుడను, బొంకముగా గొని పోదు నిన్ను మాపురికి వలచి 

యున్నాను! రా 

క, మునివేవణారియగు రా 

ముసి నింక విడనాడి నన్ను మోహింపునుు నీ 

కనుకూలమైన సుఖముల 

దనిపెదు వనవాసబాథ తలగును లలనా! 

న, అనువాక్యంబులు గర్హశూలంబులంబున సీతయుల్ల ౦బున 

భీతిల్లుచు, 

క 5x అటతాళిము. 

రణరంగశఈశూరుడు రఘురాజకుల శేఖరును బృణతారి భంజను 

డగు రాము నెజుగన్సు నీనవు। రణ॥న న్ననరాని మాట లన్న నిక ఫల 

మేమి! నిన్ను నొక్కచాణమున నేడు ధరగూల్సు జూడు! రణ॥ ఉండు 

విసుమంత మోతు గుండవిభు జేతెంచు వేదండమశకము లన దగును 

నిన్నూ నతని! రణ॥ 

న, అంతట. 
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త్రోసారః గాఖుసాగిపుం  తక్షుయ  నుగురూ శేరు అముల 

0 నెతుగామున సొ వం SiN 5. గన బటి గరా 

ములు వింశెని, శిరసు యు. 'ఏదియమున్ము గాల మేఘ సద్భశెంబు! గిరి 

నాన్ నితో WX దిగ ముగ WAN గరంటు! రావు! 
యి 

రయ నన పజురరా హం MN సబ చి, 

క్ర, జనగణ చుట్టుకం సామి సి 

దస (న HO GT Am © 

నిన్ నలి రగు మ సీడి 
న. తి + 

పినుసిథిస్ జలము నను వి ముతోన6 . 

వ. అథే న ణన భయ గె తే స్వాంతన అం  చింటిెనును 

గలి, 

- క లంగాను! అదిఆ "ళీ ము. 

రావూ* రం! జగినటఖిం' మాం) గరమ్. వరాం! ని గప్ రామా! 

వూ! | రా॥ గానూ! ని సన రాసపొాటటలము నెమటి స సన్నా 

DME జ, వం! రా॥ 

పాపట గ. BION నన్ను పేని పు వాం ననుం గొపాషుము 

ము | రొ॥ రాజును WR హరా ము జ మెను 1 రీ ౧వ్రు గు తెగ 

కాక సందర గయ lol 

1 గో wie జ తళ » 

గు య. 2 1 ఈ నున్న He 
ee) 

గ్ ఆంతా A Dorm ORD 

పరి దలు అటు యును సపనుగి Ww 

జీ + ల న. లే టో ॥ 

నుడ సం. వ ని యాచయుసు గానమా! టి 
గ్ క 

' wh" by ఇల | ధో జ ॥ 

జక 3 Aa అ ORN HUAN 

/ టో! న. క శీ ॥: ' type భో శ 

త్రో తోక మూానయగు సీజులాతీనిం ళొది నోవగందగు నా! 

పొకటముగ 6 దత్సతి యుండిన స్మపాగును గాబ్చెక విడునా! | రా 
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వ. ఐన నమ్మవాసీయుని “ీవకుండగ చే నుండ, నీపుండరీకాళ్షి 

శకేమిభయము! మదీయతుండా[గముననీకండలు తుంచెనులు జెసి యెండ 

వేయును! గుండెగల దండివుగండ _వెన నుండుమురా! రండోొ నిలువ 

అవా! నాదండ నని రాతనుని నాశేపించి త త్లణంబునం దనపశ్ష 

యుగ్భంబు విసరి వెకెగసి తుండంబునం బొడిచి, 

తో; రధము డుల్చి, గుజ్ఞములగూల్చి, చూర్ణము. గావించెను 

ధనువు, పృథు5ోషంబున ఓీట్టుదాకి నొప్పించెను నావణుతనును॥ రా! 

వ ఇట్లు ఏరథుండంల రావణుండు రోపోనలంబు జూజ్వల్య 

మానంబుగా మండు చుండ, 

తో: ఒక్క-ఖడ్లమున నొనర జటాయువు చెక్కలు గాళ్లును 

విజుగ, (గుక్కిాన్మగక్కు-న బక్కి- చేడు దా సృక్కి ధరణి పెనొణుగ॥ రా! 

క. మణటిఈయొక రథమున సీతను 

నుర నడి నెక్కి-ంచుకొసి నుహళోద్దతి మింటం 

బజచుచు నుండగ మదిలో 

బురపురం బొక్కు-చును వగచెం బాలం తుక యంతకొ, 

క్స్ హిందూ సాని-తాపక తాళము. 

పాఇనాథు డున్న వీ డిపాటు పడునా |! పాొణములతో కీని 

నవల బాజ నిద్చునా!॥ పాణ॥ జనకునిపుత్సినై దశరథుని కోడలనై 

యనయము కష్టము లొంద నాయెం బుడమిపై॥ పాాణ॥ పతిని బాసీ 

దనుజునకును పట్టుపడగను, (బతిలేక విధాత నుదుటవా) సెగా బోోలును 

1పాొణ! ఫ్ర మోతగుం జేశుడైన ఫీ) రామునకు నామాట నెటిీగిం చెడి 

పుణ్యాత్సు లెవ్వరో ! ॥పాణనాథు॥ 

నః ఖ్రిరామున కీపోబడి నూచించువణకు సీజటా యును జీని 

తుండు యుండుగాక యని మనోపవిధి నుద్దేశించి, మజీయు, 



దణ్య కాండము 14h 

సుమి(తాకుమారా! హో మహామేరుధీరా! 

౨లబోకములలోనా దోస మన క ట్టిమాంట 

కనుతోజూడకన్న ! నికశను మస్నింపుమన్న॥! 

౨) లవీంచుచుండ రామలక్ష్మణుబు వెంబడించి 

హోత లుకాధిపుండు వాయువేగంబున వీయ 

చుచు బోస్రతేటి జానకి యగ్గా్శ+ముఖ నులు 

తు గిరిప) దేశమున 

వమంగురు కపించు; 

౫) యందు సొమ్ముః మూట. 

౨6 సరవ", 

ర్త 
ఫ్రరామున టింగింపరా! యని సీ 

“రి యెగుటం బద వె చె. నంత 
(Tr 3 

-లటి రయంబున లంకకు ననుచు (చుండు చను 

౫డీమి నతోకననంబుభోపలను నుంచెళ౯ాొ॥ రా॥ 

జట లోనగు  రాతసాంగనలం 'బెక్కూంయ్యడం 

కర్రకు 

చి యొటుల సేనను నన్నున్, 
లన 

కఎనటు స 

తనుదు మూటిమూాటికిల 'దెల పథ 

ఎన నాక్ట'వం చీ రాహీసుండు యథో గ్ర నీటిగా 
m7 

పుం జీయుచుంజొ, ఇక్కడ ఫీంచాముండు--- 

మును మూడి పర్ణ కొల, "జీర వచ్చుచుండగను, 

క దురపడ( దిమ్మని గోవి యటట్ల నెను! "రామ॥ 
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శంకరాభరణము: ఆదితాళీ యు. 

సుందరి నొంటిగ నందుంచి యిచతికి చెందుకు వచ్చితి "నెజి 

గింపు లత్ముణ॥ సుంవ॥ వునమొోద గన రూసి దనుజులు సకుచెంచ్చి 

వనితను నేమేమి వంత నొండింతురో॥ సుంద! నీమోము వాడినజేమూ 

చింకించెదను [శలీమోత్సగుంజేళు. 'జేమికావిం మనో! |సుంద। 

వ, అనిన లత్ముణుండు విన్న భబోంలున మొగంబుతో నన్నకు 

నమస్కరించి, 

సొ, మూరీచుం డిలం గూలుకాలమున రామా సీవతళా సన్ను దా 

బీరెల నీవని యెంచి తోడుపడంా సిశమ్ముపొమ్మున్న నో 

నారి! రాశ్షనమాయలంచుం చెబుపకొ నా నూట లాఖిుుప సే 

దూ రెక౯ా మిక్కిలి, నెమ్మది సిషసున్రనగ్ నుందు చుళొ వచ్చితి౯, 

వ. అని తెలిపి యన్న పదంబుంపంు నానీ, 

క, “నొ వలన దస్వులే దిశ 

నా వనదేనతిలె సొత్నీ! యన్న .మ్యా! నీ 
చీవకుం నన్ను దయతో? 

గావు మనుచు దుఃఖపడంగం గుణా తు: డె. 

వ, లక్ష్ముణు నూ రార్చి లేవనె ల్లి చేహూుఎబు సమిరి, 

తో: తరుణివూటలకు6 తందర నొంకుదుం దన్నుడ నిన 

రాచేల ! సరగున బోదము చాన చెంత నెవరు లే రొక్క-తే బాల 
| రాను॥ 

న అని యూజించుచుం దమ్ముని దోడొ-ని రీను) యాన మసన 

వచ్చి పర్ణ శొలం చెర యరనిన నంచు సీత అేకుండినం దల్ల డంచు చుమూర్శ 

పోయి ళకొంతవడికీం డెలిసి దిక్కులు పాఅం బూది ఫో'కా చేనొంబున_ 

తోడి; అదితాళీము. 

ఇక నేమీ చేయుటు! నిక నెందు జూతును! అకట వీధి నాదు 

(పీయనను బౌపెరు॥ నిక! ఎవరు వచ్చి నారో! దెవరు గోంసోయిురో! 
a 
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వివరిం చునట్లి వార లెననును గనరారు!॥ ఇక! భువి మోాతుగుండధను 

డన యున్నను, నవిరభసుఖనుఃఖ వమురుభవింపగ భోనా! ॥ఇక నేని॥ 

ద నినుం గూడి విహరింప వనవాస నూయాస 

ముగ దోయదాయు సే! ముగ్గు? సమ్మ! 

నిను గూడి భుజింలుంప నని. నందమాలముల్ 

స డసో వెతమే సారసాశీ! 

సనుంగూడి శయనింపం గను ఏకా స్తరణ.)బు 

వాంసణూ లిన సాన్సె యబ్బ పాణి! 

సిను(౧సహాడి వచింయయింప దినములు గడియ లై 

వడి? బన్వులిడియ నే భన వ”ణీ! 

గీ. కంటగింపు వు మాయా మృగంబు రీతి 

నచ్చి మూారీచుం ఇడంయ”పి ననితి మనల! 

నాదుతల సాతే దము ంతహూనతరకుం వెచ్చ! 

నింక నొంటిగ నిటు చరియి తు సిచట! 

వ, ఇట్లు దుఃఖఎమువు సౌమిన్సిని ౫ గ "ంగిలిందు కొసి 

"శే బరి న నమ్మి సొవెట న చ్చ సట్టడని te పొ EN 

దమ్ముడా! బెచట లేను తరుణి గానంగ రావా! నొమ్మ్డున లె మీను జూల 

శోక మూార్స్పంగం ere! నెమ్మృదిసి దెలయనై తి సెబతుకను గోలుబడితి! 

వ. రాము డీటుల శోకించుచుండ అమ్మలు ందును సొంతన టకు 

జింతించి వీచు థ్గ్యుం బనవలం౧టుచి ంలుట్టసి యే; 

కు జగముణు సిలో నుండును 
జగములలో నుందు నస సగ! హారీ! 

| యగుణుండ వయ్య బ్ర! నలిపి 

దగుటుటన నొదప స్రోకదై డ్న్యాగు ఏ. 

ల తో; అజ్ఞూనులనలె నడల నేల 1 మూయంనివారపనిగాదు 
యాజ్ఞ ల్లంఘున మాచరించి మెళురాడు వొ రిలను వేగు॥ రామ॥ 

94 
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వ. ఇట్లు కొనియాడి యతండ ౭ బురంబునకుం జనియె. బ్రిక్క_క 
వ్రు సీత్రా న్వేషణంబుం జేయుచు దశ్నీణాభి ముఖులయి పోచ్చచు, 

రాయుడు.యదుతులకాంభోే జి: ఆటతాళేరు. 

గ్రీకంఠువిల్లు నే నీకొఆ-కి విణిచి చేకొంటిగదె! జానకీ॥ జు! 
నను-బాయజాలక నావెంట వచ్చిన నిను నోల్చోయితి జానక్షీ!। జాన! 

గాప్పయింట బుట్ట గొప్పయింటజొచ్చి తిప్ప లొదవెనె ! జానకీ 

జా! ఆపద లనితోపవాయెగూడ నీ వ్రృన్నంయుచేశరు జూనక్షీ। 
శ్రీ/మోాక గుండకౌరిని చే నె యుండి ని న్నే మటీతిని జానకీ॥ జూ న॥ 

వ. ఇట్లు మాటిమాటికి? దలంచుకొని దుఃఖుచుచు ంభేర్యంబు 

నొందుచు. బోన్రనెడ నొక్కచో వికృతాకారంబున వచ్చి తనను, 

గాడుమని లక్ష్మణుని వేడిన నయోామూఖకి నసిధార చేత జుప్పనాళి 

కంకు డు గొ ప్పనాఖ్యంబు లిచ్చి చనుచున్న, నొక్కచోట___ 

ప, ఉదరంబు నోరును నొకటిగా నొప్పి యు 

"ాదపు ల్ శిరము జూపడంగ లేక, 

యోజనాయత మగు నురు బాహువులు గల్లి 

య్ద చిక్కి నను బోనీక డదినుచు 

నున్న కబంధుని యును భుజమ్ముల మధ్య 

( రామలశ్ష్నుణులు దిర యుగ (జిక్కి, 

“యన్న, నేవీ నికి నాహోర మ య్యుద; 

సీన్స సీతను జూడం వేంగు "మనుచు, 

గ్ దమ్ము. డన, రాఘవుండు విచారమ్మునొొంది, 

ఖడ్లమున వానిదశ్నణఘనభోజంబు 

ద్రెంచ్వె నామభుజంబు ఖండించె ననుజుం 

దంత నాతిండు మా రవ్వ రనుచు నడుగ, 

వ, రాముని యాజ్ఞ చే లక్ష్మణుడు దను వృత్తాంతము: జెన్నీ 

న్ 'నెవ్వ రని యడిగిన్మ 
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"'కజం-తో: నే గంధర్వుడు సిఖిలమ నందుల _ సెజీగర్వంబున 

క్ల! యాగియొకడు శపీయించె సన్నునిటు ను గకోపమున దనుక 

1 అసురుండ నె నే నమరవిభునిపయు నరిగిన నాతడు వడిగ, వెస 

వజము (వేసె నాశిరము విపులోదరమున నడగ॥ రామః! 

వ. అప్పటినుండి శిరః పాదవిహీనుండ నెదీర్హ 'బాహుమధ్యంబున 

చరించుజంతు వుల బిగబట్టి మి)ంగుచు6 గబంధుం డన నిక్క-డ 

న్నార[డ. మో వలన శాపము క్రి యగునని మున్ను మును లన్న[గహిం 

, నాపికారళరీరంబు దహించి నను. గడ లేర్చు. డని వేడిన, వా: 

ఏల జేసిరి. వాండు నిజ పకృతి. బడసి గంధర్వుడయి వియ న్నార్ష ౧బున 

చి యంజలి బధ్ధుండయి, 

తంగంమెట్టు: ఆదితాళశీము. 

రాను ! రఘురామ! రవికులాంబుధిసోమ! సీరహీవును చెలి 

నే నెంతవాడను[॥ రామా॥ పంచభూాతేములకుం_ బంచకోశములకు 

చవర్గ్శములకుం బరుండవు గురుడవు! రామా! విశదముగను జతు 

భవనము లసదృశముగ సీదివ్య దెవామునందు నిలిచె! రామా॥ 

మోక్షుగుండ వాస ! (శ్రీధర చిద్విలాస ! భూమి నారాయణదాస, 

119) (శ్రీనివాస ! ॥ రామా ॥ 

వ. ఇట్లు పొగడిన సంతోషించి (శీరాముం డిట్లని యె; 

గీ. వినుము గంధర్వ, నీసోత్యమునకు నేను 

సంతసించితి వీకలుషంబు దల 

దివ్య యోగంబు నొంది మదీయ దివ్య 

థామమును బొందు మిక శాశ్వ తంబుగాను. 

వన, అని యాజ్ఞాపించిన నానంఏపంచి రామునకు రావణుని 

తొంతం చాద్యంతంబుం జెప్పి, స్ బరి యా।శ నుంబునకు. బూ మని 

గవ సూపీ యతండుం బరమపదంబున కరిగ్కా ననంతరంబ-___ 
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తో: శబరియాశ్రమస్థలమునకును రావసౌమిిత్రులు వోవగను, 
(పబలమోదమున. బరికించియు వారిరాక కుబ్చి యెదురుగను॥ రామః 

క, చనుచెంచి వారిపాదము 

లను భక్తీని గడిని తజ్జలంబు శిరమునం 

దనువుగ నిడుకొని, యా(శమ 

మునకుం దోజ్తెచ్చి వీఠముల నిచ్చి తగన్. 

వ. మధురపక్టపలంబులు సమర్పించిన భుజించిరి. పీమ్మట 

శబరికిరంబులు ముకుళించి, 

శబరి భో॥|ప॥ పరంధామ మీాడిన్య పాదాబ్లసేవా 

పరత(ంబునన్ నిన్ను 6 బారింప గంటిన్; రు (బు నిన్ను గర్భింప ౦ న 

నిరాలంబ మాళూపు నేం డిందు. గంటి౯; 

దురంతంబుతా నాదువోవణంబు లారె౯. 

వ, న్రమున్నా రాయణుంకు సాశేతంబున రాముడై పుట్టి దశ 

కంఠ కంఠలుంఠనంబు. జేయ బోన్రచో సియ్యాశ మంబున కనుజయు క్తం 

బుగ నచ్చి నిన్ను. గృతార్థను. జేయంగలల డని మద్దురువరుండగు 
మతంగ మహోనమునింద్రుండు చెప్పీ యున్నందున, 

నో బ్రక్కడం దపమొనరించుచు మారాక కెదురుయజబూదు 

చున్నాను; [గక్కు-నం జనె బహుకల్పంబులు నేటి కక్కజముగం గన్నా 

ను! రా! నాసంకల్పము సిద్ధిబొందినది; నా కిమ్మిక సద్దతిని, దాస 

కోటులకు దాసురాలనే దక్కు-వ జాతిని సతిని! రామ॥ 

వ. నిన్ను గొనియాడు సమర్థత నాకు6 గలదా, రామా! 

యని పలికిన విని దయమారసం బొలుక రామచందు_0 డిట్లవి యె; 

జంర్యూటిః ఆదితాళ ను. 

నాభ క్రి మొక్క టి చాలు శబరి॥ నాభ॥ వభోగంబులు నీడుగా 

'నేరని (నాభవమత్నదము సులభంబుగ జేరంగ॥! నాభ॥ జాతి నాన్లూ 
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శ్రమలీంగాదుల రీతు లడుగ వలవ దేరికి నెనను సరి॥ నాభ॥ మోక్ష 

గుండమున ముదమున వెలగో యఠథుయ తేజమును వెలయంగను గల 

యగ! | నాభ॥ 

గ్, యజ్ఞ దానముఖంబులె "నట్టిక ర్మ 

లెన్ని చేసిన నాయందు తిన్ననంలున 

భక్రిగుదురక శాశ్వత బహ్మూపదము 

గడంగి సుఖంలుంప శకర్ణింబు గాదు శబరి, 

గీ, “సి వనాదినుండి నెలంత నాపయి భక 

గలిగియుంటి గానం గలుగుము క్రీ 

సీతజాడ నాకు జెప్పుము తెలిసిన 
శబరి యనుండు నామె సరలం బలిశె. 

ద్వి, నావల్ల వినం గోరినారం తె కాని! దేవ విరా రెజుగనిస్థితియ వ 

గలదు?। రావణాసురుండు మిరవణి గొంపోయి। లావ్రుచేం జేరెను 

లంకౌసురంబు! భూవర్క, యిుటకు దాపునను బంపాస।రోవరంబున్న ది 

రూఢిగా డాని!కడ బుశ్యమూకాది)గలదు తద్దికిని। గడిమిని వాలితో 

గలహించి వచ్చి! యున్నాండు సుగీ)వు ఢొనర మో రటకు! జన్న మో 

తోడను సఖ్యంబు జేయు, నతని చే గార్యంబు లన్ని యు ద్రు, | వెదకు 

లొండగ చేల వెడలు డచ్చటిక్కి। చనుదును నేహుతాశనులోన జొచ్చి! 

ఘనకాయమును బోసి కాంతు మోపదవి! నని పల్కి వహ్నిని నటు 

రన్రల్ గోలిపీ! తనముది రామముంతేమును జపీంచి॥ 

మాచ్! ఆదతాశీమ 

మానసమా! వమటువశే! ॥మాన॥ అసద్భకో పరమోనందవు 
. యుని॥ మానపఫమా॥ సిక్యనిరంజన నిర్భి కోర సత్రేత్య గథిన్న(బహ్మాం 
బురు॥ చూ! విండాొండబ హ్టుడుబు ఎలో నించి వెలుగు మెక గుండ 



186 శ్రీ ఉజూతుగుండ రామాయణ ము=వారిక థః 

హారిని! మూ! థారుణిం దాళ్ళూరి నారాయణకవి చారుమనోబ్బ సిహో 

రుని ని(క॥ మూాన॥ 

వ. అని పరంధామునిం దారక నాముని వత్వర్దవి రాముని ఫరా 

మునిం దనమానసుబున నిలిపికొని శబరి యగ్నిం బడి యని ద్యాకల్నిశ 

స్థూల కాయంబును దహింపం౭జేసి 

ర్మ ఫీ) రాముని కృపచేతను 

జారువిమానంబు నెక్కి శబరి మహోాత్ముల్ 

చేరుసునం బొందుపదమును 

నారూఢిని బొంచె నిర్భ్శలాంతేఃక రణ్, 

తో. అని తాళ్ళూరి నారాయణకవి రామాయణమును వా 

కథను, అనుపమరీతి నరణ్య కాండ సుక వినిచ నొల్క-గశాయసుభను॥రాము॥ 

ఇది వినువారల కిహసౌఖ్యంబులు గొదువలేక చేకురున్సు ముద 

మున దుదకును ముకి, లభించును మోక్షగుండ హరికృపను !రామ।! 

రానూ యనవే శీ/రామాయణకథ వినవే గార! రావ! 

ర్ నాచేతనై న కొలందిని 

జూచి రచించితిని వీని నుజనులు 'నెటనుల్ 

చదో౭చిన మెడ దిద్దును రని 

సాచి త్రములోన నమ్బిసా(డ విసలిన్, 

శీ) మోతేగుండ రామాయణమునందలి అగణ్య కాండము 

సంపూ గ్థృము* 

aes) 
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జల అల అవిఘ్ను మస్తు. 

శ్రీమోక్రగుండరామాయణము 

క. శీ9రాముం డనుజయుతి వే 
/ 
సారక పుపాసరస్స్ఫు సరగునం గెనంగాల 

గోరి యగుదెంచి చెపు యు 

దార మసోనారగంగాం చి తము" సలు మెన్స్. 

'చేహాగ్: ఆదితాళము, 

పంపానవోవరము గణీ-ఎయ)వ సేరిగరను | సొంపుగ దీని సీ 

శీంపయ, నింక గండం ప గోర గే నిగింప శుభాంగనలు॥ పం॥ ఇంపై 

న గాలిచే గుంపులై యి "983 మై పుగులెల్ల( బగంపరటుగ లేచె(॥ బం॥ 

కనులు ౫లున వెం రేగు "0 జక నాకమ్ములు నౌయసక ము ఖు 

నలరారు॥ పం॥ అ,చితకుక్కు-ట సొంన కారండన కౌ)ంచనాదముల 

మించి రహించు సీ॥ పం॥ మోత్షుగుండవు రాధ్యయుండ నొ నాకు నథీ 

పర్వముగ వీషీంపం గట్టైిను! పం॥ 

తో: మోాసనసమును గంగానదియును మటీ దీనికిసరి రా వను 

ము మానితముగం గోశమా తివి స్థృతేంబై నెగడను గనునొను ము! 

ము త్రకోకిల. ఈసనోనర తీగన్భశథుము తెంగొ! యుదములై ౫౯) 

ఆసతో. జిగు కొమ్మాంందు శు కాన లెల్ల (బి) యంబు mC 

సూసికకొ మధుమాసముళ సనుకూణ బీయులు యంకృతుల్ 
ఛాసురంబుగ 'జీయ నెమ్మువి పండువై కనుం పశ్షుకుకా, 

ట్ర్ 
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వ. మనోహరంబయిన యా సరోవర ప్రాతంబుల నిట వసంతే 

సమయంబున విహరింపుచు సీతాసతితోయహాడి. కిడించు ఛాగ్యంబు 
నా శన్నటికి లభించును ? లత్ముణా ! 1 అంతః కరణాలంకృత ఫీష్షణా ] 

కాంభోజి: ఆదితాళీము, 

తరుణి నెన్ను జూతురా ! మరుబారికోర్వదర సుగాదేమి 

వేతురా! విరహము మోతె మేను బరవశ మొందెన్ఫు గనుల॥ దక! 

ఒంటిగ నుండగ లేనురా |! లత్మ్మణ నాకుం గంటల గూరుకు రాదురా! 

తుంటవిల్తుడు దూపు లట “వేయం బూగె॥ దరు॥ పాతకు డింత 

"సను! నానుదుటను విధాత యిటుల నాసెను! ఖ్య్యాతిగ మాత 

గుండ నేత కెటుక్ యగును ॥దరు॥ 

గీ, జానకిని భాసియొకక్షుణమెన నింక 

నేను బా/ణంబులను నిల్ప లేను నీవు 

మరలియు నయోధ్య కేగు లక్ష్మణ నుటందు( 

బలుకు నన్నకు ననుజుండు తెలి పెనిట్లు. 

తో: ఇంతిని గొనిహోయిన వానిని వధీయించి యతనిసాధిం 

చి యంతట సుఖముల నందవఅనుగాక యదియెల్లను విడిపించి॥ రా! 

వ, అవార్యశ "ర్య ధుర్యులగు మోాయంత వారికీ నృథ్రైర్యంబు 

నొందగాదు. ముందు జరుగవలయుడానిని యోజింతనము. మోకు 

చెలుపునంత వాండనా[యన్నా! యనిన, నలరి రాముండు తెలివొంది, 

చ. సదపడీ రానులఖ్మిణులు బకాణధనుర్యుత పాణులె వియ 

త్సేదము స్పృృశించు బుళ్యగిరిపార్భషమునకా భునళొంతి దాంతి సం 

శుదనలరారు యోగితతి ఛాతి. జరింపయ వేగం గాంచి నె 

మది. గడుభీతినోంది పొనుముంతునితో రవిసూోను, డీట్ల నుల 

బేవాగ్ః ఆదితొళము, 

హానుముత వారిపీ బరికించు! వాను॥ బుతపీంత, యంతరంగ 

మున! హా॥ ధీరులుమానికుమాగరులవ'లె నే పీరు జటాధారకు లె తిరుగు 
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న్నారు॥ హానుమంతా॥ నన్ను జంబంప మాయన్న ఏర్రలను బన్ను 

ఏ బంవీనటు లున్న '౧గౌరొర ॥[వాను॥! మోతగుండవిభు సాత్నిగ 

బాల లత్షణము గీయుభయఫఘనుల నొప్పారు గలిగియు న్నారు॥ హా॥ 

న. ఇ నికొం౧౫ నెక్కు-టకు ఏిలుబేక నను గూలంబేయు 

వి వాగిం బంప6గా వచ్చిన కషటవేసథారులుగా నున్న వారు; "రా 

న్న దాషసులకు థనుర్చాణము?) ధరింప నేల! ఏవువటురకూపంబునథ 

) నాగియామూలాః గంబు విచారించిరమ్ము.. అని నుగ" ,శ్రుండు 

కిన మంచి వసి తన్లు AOD -- 
fy 

తో, నటనాపంబుస వాయుతనూజుండువ శ్చౌ నురామునికడకు; 

ఎన్రుగ ప్న.మయుమి గు yyw ముచ్చటలాడుచు నసె నపుడు! రా॥ 

క మి “రన్వగు మాయూభారును 

"జీదును దోపు” వలయు (దియమున మో యా 

గారిగబుకలం సను మొగ యులు 

గరు సెంటు Nic Ne) వెటగ య్యె౯, 

యీ, ay రల! ANN గొగణ 'మవరా! మిములోన 

రాదవు? హూ! టంత సిఘభాభార మడయ ననతొర మతి నటు? 

శద || "రాసు 

న రః ర శీ గ్ా య లి we, SO ను వు ౧మున కిట్టని దమ 
గీ 4 

TY లో, అటళాళ్ ము. 

అను, మూ వరితశీంబు దగి పెది నస ధరింపుగు 
పీ)/యమున! ల 

ంలాధీశులను. దశిరను తెనయులఘము దలియు మనఘ॥ నన॥ అ 

ముస్రలమణి.. 1. వ! అ దర ము సంాఘఫప్రుంయను; గన్నలేం్యడ్రియనుి 

ండక కానలగు స సీం ను॥ నస సెత్సగ సి నొంలుంటి సతను రాకునుడు 

గబసో యను! మె "తగు వేశునకు నజుకగు మోసపుచ్చి పో యెను॥అః 
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వం అట్టి ఇ'నిని వెదకుచు సీపాంతములకు నచ్చి నారము.నీసు 

శచ్లాన్వితవా™ాఏఖరి విన్న నీన్రువ్యాకరణ చేత్త నని తొందుచున్నది, 

నీవృతాంతము గొంత ముచ్చటింపుము సచ్చగతా) ! అనినలుక(గా 

నాంజ కేయుండు... 

గీ వాలి సుగీవ్రలను చేరి వనచ కందు 

లన్నదనుస్దలు గలహించి, రందు వాలి 

డఅతుమ సు[గివునకునిల్వ సిరనులేక 

నలుగురాప్తులతోడ నీననము జేరె. 

లో: అతనికి సఖుండను హనువుంతుడంను ననిలనంద నుండ నేన 

శీలివరృమాస్నుగీవుం. డంప మాస్థితి చెలి ను వచ్చినాను॥ రా॥ అ దటి! 

మో రిపు డరుదెంచిన మూ కనుకూలముం జేసెదను సుచరిత 

పోసతిచొప్పు జెలియుటకు, శోధీంచియు, నెటీగాదను॥ రామ॥ 

క, అనివెడిన (శీ రాఘవం 

డనుకూలము నొంది యటుల నొగాక యనక, 

దనరూ పను. జూవీయు మూ 

పున వారిని మోచికొనుచుం బోయెను గిఏకి౯ా, 

వ, ఇట్లు వారిని నె తికొని కొండపయి జేర్చి యొకనవృతుంబు నీ 

డను గూర్చు ండ బెట్టి సుగీవుని జేరంబోంయు, 

వ్యాండుస్వరము- ఆదితాశము. 

మితసులపవి తులు ధాాహశెల్ల మిత్రులు మి(తేజ, నామ 

సౌమ్మతులు పుణ్య చరి తులు దశరథపుతులు నగునురు॥ మి॥ మారు 

వారు కలసిన మేలుకలుగు దెలిసిన వారికార్భములుమోారు కు మూాపని 

వారును సమకూర్చు వచ్చును సత్యము॥ మి! దండ కావనంబున: దరుణి 

వాసి రయమునం గొండొలు వవనులు గుహాలును వెదకు దునుండి 

వచ్చిరి: మోాయగుండేశు బనవచ్చు॥ మిత్శ॥ 
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వ్ 
ను వా రీచేరున నొక్క-.భూగుహబాచ్య్చాయ నున్ననాగు. వారి 

గ 

6 బోదపు, సిగ్భు ను 0 రస. ప్రి తోడిదెన్సి హానుమంతు- 

ఇంకి దాసి సక వీఠరంబుగా : ల yes కానూ 1. | DD కి వధం బగా నెది కాన్పు ద 

నిన, 
ఎ 

శ , లో 4 

త్రో. అన్న యాజ గెొస యల అవుణు డొద్నుంచేను:.. దను 
"a గ ని wre ఫీ 

గతిని ఏసన్న నిం సు గీన్రయు నెమ్మి నికలంబూందెశు గలిని॥ రామ 
= య 

గ్ రక్క-నుంతొక్కు-గు డున గాసి థి 

రనుణి నొక్క - తోం నొనిచనుస ము మునుందు 

చూదు బ్సువలబ ణే ముఖమూ ధరి 

ఇం వమి గిన సన్ ఉంగా వేమువంపోంయా, 

ముఖ "ర అటతొళేసు. 

TTS గగ am 

అను జా! యమంగా! నీసొమ్ముగు గన అ నెటుయాణన |మ| 

నోనితే న న్న భాయ (జాలక వచ్చినునుకు గ nH nod ! 

వదన రయ" I నలి పింగల బొడినినో॥ యను॥ ఆమాయా 

సగము చీగగకు. మూలమాంయుగద ఏయు ! భూమిలో (శీమోత 

దడ సొగసు PE నటు OOF స. బున దీనికీ నిమ్న మ. భాను నను దానేమి 

ూ రెప! యంతనన రే! ora 

గ, సస ౧౫) RT PSD RY స్ప  గంాంచునరు 

te 

గార్ల ళా కొంతుం డిట్లసి య: 

గ్, ప్రణ సిటో సఖ్య వ్ మునంంద్కి యిశంయయ మనము 

గలి జగ నాపి సాధింప నలోనుగ 

మోూోపిథ' బున శోకింగ నేమి ఫు! 

ర స ! ' Tar) | ' R / * వనర! థైర్యంబు: బాను మింక 

వన. అనునుండ స్ముగీన్సండు రామ వ్శుగున కిట్త్లప యె 
Ya 



192 శీ మోఠశ్నీగుండరామాయణము. వారిక ఖు. 

తో: (శ్రీరామా నాచెలిమి శేసితే సీతను జెజిగొన్నట్టి 

యా రావణువధ కై సహాయముగ నరుదెంతును జలపట్టి! రా॥ 

వ. అదిపలికిన నందుకు రాముండు నియ్య కొనియె నంత__ 

తో; హనుమంతుం డగ్నిని జ్వలింపం జేసిన రాఘనవు డిన 

జుండు ననలుసావీ, మతిని మెలగుద మని యనుకొని రచ్చట 

మెండు! రా! 

వ ౪ఇ ట్లనో్టోన్య్టంబు సఖులయియుండునటుల బాస చేసికొని 

యనంతిరంబు సుఖోపవిష్టులంుయున్నంతః స్నుగీవుండు దమ యుదం 

తంబు రామునకు. బెలుప నారంఖించి, 

క, మాయావి యనెడి దనుజు(డు 

మాయన్నను యుద్ధమునకు మార్కొ- మ్మైనుచుక 

గూయుచు వచ్చిన గదనముం 

జేయగ నను గూడివోయి చెలంగుచు. చాక్. 

కీతకాన: ఆదితాళ ము, 

ఉండు దానవా! బోకుంను దానవా! ॥ఉం॥ ఉండుము పోక) 

యూరి పరాకా! గుండెలుదా కా( (గుదద గాక॥! ఉం! (వేటుదగులును! 

ని విప్పు పగులును! సాటిగ బోరంజూలుదు వేర! కాటికిం చేరంగాం. వేళు 

రార! |! ఉం! ఉబ్బుమానవు! నా చెబ్బగానవు! మబ్బెల్రపీడు! మాయా 

వి నేడు! గొబ్బున నోడు గుడిపింతు జూండు! ఉం! ఛీముబలు. డని విన 

వేము సుమ్మ పవేరుటుగండ ఏిదళింతునిండ (నీమాత్షగుండ థానముండు 

సూడ॥ ఉండు! 

వ. ఇట్లు బెదరించి యొక గుద్దు. గుద్దిన నతండు బాటిబోయి తేన 

నివాసంబగు గుహ(జొచ్చె. అంత నాతని వెంటనంటి మాయన్న యు 

గువాలోం [బవేశించుచు మటీయొకరిన రాకుండ జేయునట్లు నన్ను 

గువావాకిటం గావలేయుంచి చనియె ఆవెనుక, 
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చ. నేలయగునంత శే నచట నిల్చితి; బిమ్మట ర_క్షభార లే 

టు లగతి. వాజి నంకట విరోధుల నార్చులు వీక్క-టి లగా 

నెలమిని వాలీ యీళ్రి నని యెంచి ధరాధర మొక్క-టిల్ మహో 

బలిమినిదెచ్చి యాగువాకు బైటను నడ్డము తోచి వచ్చితిక, 

వ, ఇట్లు వచ్చి కిష్కింధం జేరి, 

గీ, వాలి చచ్చె ననెడు వార్తనేం బెలిపీన 

బంధు 'లెల్లం జింత నొంది, పీదప 

నన్ను రాజులజేయ' గ)న్ననం గిష్యా-ంధ 

చేలుచుంటి నాటి గోఆ వేను, 

తో అక్క-డ వాలియి నామాయావిని నడిచియు గుహూవాకి 

టికి | దక్య-క చేరియు దద్దిరి నవల దన్ని వచ్చ వెలుపటికి! రా॥ 

వ. ఇట్లు గుహవెడలివచ్చి న న్నెంత పిలిచిన బలుకకున్న 

మహాగహాంబున గిష్క-ంధకు6 వచ్చి రాజ్య పాలనంబు జేయుచున్న 

నన్ను రోవతామా/కుండయి కాంచి, 

తో: ఓరిదురాత్శక  యోరీసీ ముండా కూరుఃడ వై తివి: నీవు! 
కూరిమి నిచ్చట గూర్చున్నావా! కూడివచ్చెసీచాను॥ రామ! తమ్ముండ 

వని నిను నమ్మి దానవుని. దజుముచు గుహా జొరగా నే, నిమ్మర(- 

టరాజ్య మేల వచ్చితివి! యటులం జేయ మేలొనే॥రామ॥ 

వ. అని పలికి పిడికిట నొక్కా పెట్టునం బొడిచిన సహింపలేక నేం 

చాతన వెంటనంటి యెల్ల లోకంబులుదిప్పె, అంత నేను మరల వచ్చి ల 

కొండ నెక్కిాత్స్ ఇందు. 

తో: వాలికి శాపము వచ్చియున్నదీశేల  మెక్క-రాకుండ 

బోలంగ నందున బోయె నురల జా. బురికివిరిగి రోకుండ॥ ఆ+*వు|॥ 

క, ఈ గతిని నగరు బేరియు 

జూగుగ నాసతిని రువును బలిమిని గని త్రో 
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భోగించుచు భర నేలుచు 

బాగుగ నున్నాడు. సుమ్మి బగవసమలరకొ, 

వ, ఇది మదియ వృతాంతం బన, నిని రాఘున్రంగు = 

ద ర్భారు: అటతాళేము 

వాలిని గూలిచి _ వానర రాజ్యము మేలుగ నీచేత నేల్పిత్రుం 

జూకుము!॥వా॥ వెను వెంట ముట్టి నిను 'వెళ్ళగొట్ట వసితను బట్టి వలని 

యున్న టి! వా! మోత గుండపు రా ధ్యముండ నెనే దకతుశు 

గూాడిన-ఈతుణమందున॥! వాలి॥ 

వ. ఇది నిశ్చయ౨ఎబోంలు సుగీ)వా యననుకు, వాన లేందుం 

డిట్లనియె: 

త్రో: వాలిబలము దుర్వారము బేవావళికిని శక్యము గాదు! 
లీలగాను గల్చెద మని యనెదకు వాల నమ్ముకము లేదు! రా॥ 

వ, అతనియుక్క- బబవిసారమును ఉెలిపెద ఏనుండు; 

క, ముం దొకపరి మహిహాక్చృతి 

దుందుభి యను రక్క-సుండు వోర్చలనమున సం 

(కందనజాని( జంపంగ గి 

మ్క్ాంధకు జని పిలువ వాలి కినిసి వెలువడే. 

వ. ఇట్లు చని కోపోద్దీపీతుండయి వాలీ వాని బిట్టుడాకిన నొం 

డొరులు. 

తో: పదతాడనముల బొహు ముద్ద గుల బలువిడికిటి వోటు 

లను | వదలక ఫతసంవతుర గుల దాక వారు పేరి రావలను॥ రావు! 

గీ అంత వాలి వాని నవలీఐం బె కోని 

క్రింద దోచి చంపి కేక లిడుదు 

నతని శిరము దన్న నది యూడి ర కంబు 

జిలుక ఈోజనంబు చేరి వడియె, 
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తో: అది మతంగమునియాశ)మ మగుటను, నార కము 

'పంబడంగ , నెదలోం గనలుచు, నిది వేసినవా. జెవండో వాడిశవడిగ॥ గాః 
యాల 

ఈ గిరిమోాదికి నెక్కిన నీల్లురు నిది నిశ్చయ మని యనుచు, వేగమె 

శాప వెళ్లును గావున నిందిజునకుం. దెలియును సూ॥ రా॥ 

వ అది కారణంబున వాలి యిన్ముహానగం బెక్క-డు గాన్రన 

చే నిం దుండి కాలఃబుం గడపుచున్నాండ. 

క, దుందుభితలం జూపునుం దా 

నిందన్ను దుశేనిమోరు దిక్క-ముగా వా 

లిం దునువము! గలరటంచును 

సంబేహము మానియుందు సారస నేతా! 

వ. అనుచు రాముని. దోడొ-ని చని దుందుభిక శేబరంబు6 

జూవించిన, 

క, గిరిబోలిన శిరమును దన 

చర ణాంగుష్టమున రామచందుండు చిమ్ముక 

"వెజుగున సుగీంవుండు గనం 

బరువడి నదితోయి వడిమెం బది యోజనముల్, 

వ, అది పరికించి సుగ్నీవుండు రామచందున కీట్లనియె. 

సాంసధ్వని- ఆగితాళీము, 

దీనాధీశవంకోదయా! ఖరహరణ దయామయ! ॥డినా॥ మా 

ఛైర్యమును బలము నెలమిని గనుగొంటిని! దినా॥! వాలీదన్నిన 

పుడోలి ర క్తమాంసాళిమిళిత మగుచు బరువై మున్నది సుమి! దినా॥ 

వెలసి శల్య్యా వశిష్టముగా నిపు డలతల యెండినది కడు జులకన య౫స 

గద॥ దినా॥ ఇలలో మోతపురీశ్వర తగ నీ బల మెక్కువ యకము 

నెటునలె మదిం దలతు! ॥దినా॥ 

26 
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వ, ఐన నింకొక్క- పరీక్షయున్నది చూపీం చెదనని, 

తో; ఏకు తాళ్ళపై “శ్రెగసి యెక్కి-. మణి యెకాన ర్రిగ వాలీ 

కూడి యాకులను గోయుచు నుండును జూడుండు నాభూజ లి]! రా 

క, ఇవీ యొక్క-శరంబున మో 

రవలీలను ద్రంచివైచి నటులైనను నె 

క్కు-వబలశౌొలి వటంచును 

దవిలి మనమునందు6 దలతు దశరథ రామా! 

వ. అన విని రాముండు చిరునవొసక్టలయ నొక్క యమోఘా 
త్ర్ర్రంబు ధనువున సంధించి దృఢముస్థిని బిగించి గుటీగా విడిచిన నబ్నా 

ణాంబుదా౭Cకి దశ యోజన పర్యంతమున్న తాళంబులు చకాకృతిగా 

నలరిన౭ గాంచీ, 

క, తన పాదాంగుష్టముచే 

ననుజుసి పొదనులపైన నప్పుడు రుద్దం 

గను తాళదు)మములు సె 

ల్లున విఖీాను భానుజుడు విలోకింపంగ౯ా. 

వ. అని తెలిపిన విని తత్కారణంబే మని పార్వతిదేవి యడిగిన 
సెర్వేశ్వరుం డిట్లనియె: 

నురటః ఆదితాళేము, 

బాలికాతిలక! వివరించెద నీ వాలకింపుమా! నీ;వాల! చాలతాళఫల 
స్తకమును-వాలి రాచె నోలి నొకగహః! |1ఓచాలికా॥ ఉరగ మొకటి 
యవి హరియింపంగ గని సరగ గనలి తరువ్రలుగ నుండు మని బరువడీ 
నొక శాపము దానిడె సురవరునితనయుడు సుర॥ నోబా॥ అవయమున 
నాయహిపతీ బలికెను మోక్షగుండరక్షకుని సాొశ్షి యావృశు హంత 
యగు, ఏరునిచే సీకు భీశ్షయగు నని సీకు శిక్ష॥ యో-చా। 

వ. కావున సాశాపకారణంబునం దాళపలంబు లేడును సర్పంబు 
పంలునం దరువు లయియుండె నది గటు తెటింగి, 
కాలాల = 
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3. ఆదిశేషునంశ నవని? బుట్టుటంచేసి 

లక్ష్షుణుని చరణతలంబుసోక 

దలలగానాగ రాజు తాళదు)మంబులు 

నొజుగె నొక్క-పెట్ట నుర్విమోంద, 

సుగీ వుండు: హీం కు కాఫ్ఫీరూపకము. 

విను, నునుకులాబ్టిచం ద! యొక్క-మనవి చేసేచా!! ఏను! 

ఏద పంబు చేయ మెచ్చుకొను నూ నప్పుడు కశ్వ పునకు నొక్క-మాల 

57 బురవిడారుండు! విను॥ అడి పురందగునకు నిచ్చె నామహ+ 

డు ముద మొదవ వాలికంఠమందునుంచే నొత(డు॥ విను! వాలిని 

వంగ సెంతవారివన మవుగు గళమాలయున్న మోక్షగుండపాల 

గు! మీను॥ 

న, అని సుగ్రీవుండు నుడివిన రాముం డద్భుతమొంది సర్ప 
'6 గని, 

ఏ. వాలిశాపంబున6 దాళభూారుసాముల 

విటువరూచువు౧టివి ంబున్ని నాళ్ళు) 

తాళదు)మంబుల ధరం గూల్ప నాచేత 

శాపమో చన తనుయ్యె సర్పారాజ 

(పత్యుపకారంబు బరువడించేయుము 

వాలీదాప్బీనకంఠమాల. దెన్వుు 

పా మున, శేషమండు వోయి యానిశియంను 

వాలిని (దుంచెడుకాల నందు 

న్న బచాన్బుపైనున్న మాలిక పరగందెచ్చి 

యునజునకు నిచ్చి రామున కటుక పటి చి 

ఫణిపతి య ధేచ్చముగం జన్మ భానరీజాండు 

సంతసంబున రాముని సంస్తూతిం చె 
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కళ్యాణి! ఆదితాళీము, 

మామ్ పాలయ భువనాధీశ్వరా॥! మామ్ పా॥ 

ఈలో కంబుల నేలుచునుంజే | సీలీలలు. గన నెర్తునా!॥ మామ్! 

సుతహితిదారాన్వితసంసృతిలో నతికింతువు జీవాళిని॥ నూమ్! మాయా 

బద్దుని చేయకు నను నారాయణక విహృన్న )ది రా! ॥మామ్॥ సాన్షీ 
రూప! వర మోక్ష సండ పురరత్తు క సత్కరుణాక రా! ॥|మామ్॥ 

గీ, మధురవాక్కు-లచేత రామాయటంచు 
నిమిషమేనియు దుదకు ధ్యానించు వారు 

(బవ్మావా త్యాదిసర్వ పాపములనుండి 

మాకు లగుదురు రామ సంపూజ్య నామ ! 

వ, కాబట్టి ఇది మొదలు నన్ను నీపాద సేవకునిగా. చేర్చుకొని 

ధన్యుని. చేయవలయును మహా పభో 1 ఆపద్భాంఢవా! యని బహు 

భంగుల. బొగడిన మెచ్చిరామనూ ర్తి యిట్లని యె; 

తో: కొబద వాలిని! బటము నీ కికం గ్టుద వానరవర్యా ! ఆ చి రి 

యట్టహ సమున నరిగిన యుద్ద మున కతని బీలువు పటుశే "ర్యా 11 రా|| 

వ. అని పలికిన సుగ్గీ)వుండు శ్రీఘ)ంబున చామ. -లమ్ముణయుతం 

బుగాల గిమి-ంధనగరోపవనంబునకు వచ్చి వారి నొక్క-నృకుంబు 

వాటున నిలిపి, తొానుబుర దార్టిరంబు. జేరంపోంయి యాకసంబు (బద్ద 

అగునటుల నుద్దండంబుగ 6 బెద్ద కేక వెట్లిన( దద్దయు వనాలిఎచి తమ్ముని 

యులుం గని శేలిసి, సింహొ నాదము జేయుచు వెడలివచ్చె. 

క, ఆక్షణమున సుగ్రివుండు 

వతుస్థంలమగుల( బొడున, వాలి యపుడు రూ 

తేకుణములః దనతమ్ముుని 

ఏవీంచు చుం బొడిచె మరల పీరాంకుండై, 
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వ. ఇట్ల న్యోన్యంబు సరాసరి బోరునెడ నవృక్షంబు చాటున 

ఏండి శాముండు___ 

తో: ఒకకేవిధముగ నున్నారిద్దజు నకటా ! నావాణంబు | 
క నెవ్వని వధియించునొ యది వేయక యుండెను దనయంబు! రా॥ 

వ. అంత సుగీ)న్రండు నిరాశండలు మెటులనో తప్పించుకొని 

ీరమోాద్య-తంబు గంపంబు నొంద చెల్ల మెల్లగా నడచుచు తిరిగి 
రగ చూచుచు రాముభదునిం జేరం నచ్చి యిటనియె: 

జంరఘోటిః అటతాళశము. 

ఎంత వాడన్ర రఘుగామా! యింతమోసము జేయనచేటికిరామా! 

ఏంత వా సద్దుణధామా! వంతి నొందింప మో వంటివారికి దగునా ! 

ఏత వాలిని వధియింప వైతివి॥! యెంత॥ రశీంతు నని పంపీ ఇటుల 

నాక్ష సం జేక యువేవీంప మేల? శితీంపం దలచితివేలియ క్షయముగ 

"లి కప్పగించుటకంచు సొతూత్తుగా ఏవే చంపగ రాడా ! ॥ ఊెంత॥ 

వ. అనిన సుగిగనువి నిష్టురోక్తులు విని గాఢాలింగనము చేసి 

న్నుల నీరునించి యాదరంబున నిట్లనియె: 

సగ్విణి. అతండ౯ నీవు నేకాకృతిం బొల్తు రా 

రీతి భావించి గుర్తింపగా "లేమింగం 

జాతమి(తాత్శజా సంశయ్మగ స్తత౯ 

భీతిచే బాణము౯ (వేయగా మూనితి౯. 

వ. అంతియేకాని వేరుగాదు, భానునందనా, 

తో: నుమమాలిక గంఠమున ధరించియు సమయ మెతి(గ సీ 

శని! సమరంబున కీసారిబిలిచి పోరుము నూతువు నాధృతిని॥ రా॥ 

వ ఇట్లు స్వామి యాజ్ఞాపించిన నొక స్లూమాణ గళంబున. 

హ్న్నంబుగా ధరించి సుగ్రీవ్రండు గివ్యి-ంధ సమోపించి మహాట్టహో 

ంబు6౬ చెసిన, వాలియు--- 
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తో॥ మజల వచ్చె నీ తతి నీతని నే మార్కొని తేజుముదు 

ననుచు | బరుగునబాేయెడు వాలి కడ్డువడి పలిశె తారవ ద్దనుచు॥ శా! 

కందు. కాఫీరాగము: ఆదితొశ్ము. 

పోవద్దు పాిణేశ్వ్టరా ! యనికి! పోవద్దు! ఈవజకు నీతోనోడ్డి 

ంలుతండు మరలి వచ్చి నా(డు॥ పోవద్దు॥ బలవంతు 'లెవ్వారలో పోడు 

పడియుందు శేదీరులో! యులను మోతుగుండనగ శేశునిసాషీ గ సీవ్వు 

పోవద్దు! 

వ, అప్పు డిం దనందనుం డిట్లనుచు న్నాడు: 

క, కగతుం డాబికిం విలువ6గ 

మగువా పోవ ద్దనంగ మెడి కొప్పునె! విం 

తగ నతనికి బాసటయే 

జగతిని న న్నెదురు (భెర్యశాలియెవండో ! 

వ. అనిన దార యిట్లస్ యె. 

తో. అంగదుండు తెలుపంగ వింటినా సంగతి వివరించెదనః। 

రంగుగ ర ఘుకులపుంగ వులకుశీ) రామలక్ష్మణులుద గను॥ రావము॥ తరుణి 

తోడ సీదండగాటవికి నరుబెంచిన రావణుండు! వెఆగొనివిజవిఆ సీతను 

లంకకు: 'జేర్చగ నారాఘనుండు॥! రాము! 

ఉ. తము నితోడయాడి ననిత౯ా బరికించుదు వచ్చిబుశ్యవమూ 

కమ్మున ఛ్రానుజుక గలిసి (గక్కు-నం బాసలు సేసె నిన్ను యు 

ద్ధమ్మున గూల్చి రాజ్యము హీతేన్ఫుగ నాతని కిచ్చునట్టుగా: 

నెమ్మది ఏంటి దిని నెద నిలాడగా(6 దలపోయు మి వెళ్ళింి౯. 

వ ఇది యసత్యం బయిన నీచేతం దణుకుబడీన వాని కింత 

శ"ర్యంబు తనంతేట గల్లునా! యో*జింపుము వాలీ! బలవద్విద్వివా 

రణ్యశీలీ! యనంత త్రై ర్యశాలి ] 
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న యావ రాజ్యంబు నినజున కేసయిచ్చి 

సఖ్య మొనరించి రానులక్ష్మణులం గెలువు! 

శుభము గలుగున్క గులమున్వు సుతుని, నన్ను. 

(బోను మని పాదముల (వాలి లేవ కున్న, 

వ, తీన్న గాం గరంబుల బట్రె లేవందీని యాలింగనంబుం చేసి 

కొసి తార నూరార్పుచు వాలి ంలుట్లని యె? 

క, తెలియిదు రాముం డై రపి 

కులమున హారి బులు నజుండు గోరిన కతేనక్, 

బలవంతుడై న రావణు 

బొలింలుంప, నయోధ్యయందు. భాలతిరొ నిజమే. 

వ ఐన నేమి! అమ్మాహనీయుండు నిరపరాధిని నన్నేల దండిందు 
తారా! నఖునిర్ధితతా రా! 

సురట._ అట తౌళీ ము. 

రాము డనగ బరంభాముడు లోకాభి రాముకు భ_కకాముడు! 

రా! తప్పులేకయ నన్ను దండనజేయునె! చెప్పకు మిక రొప్పకు॥ రా॥ 

నావొ'రు బెఆ వార లనుభేద మతనికున్నాదశకే! యిది వాదశు! ॥రా॥ 

మోయు గుండ వారికి (మొక్కు-చు సు గీవు ముశ్లైద జావ గొశ్లుద॥ రా॥ 

వ. ఇంతియే! కాని యెంతమ్మాత్రము స్నుగీవుని మన్నింపను, 

తోవార, అని తారను నోదార్చి వాలి యొయ్యన యుద్ధమున 
కు నడచి! కనుగవ గెంపుల్కు గదురగ సు(గీవునివీకీంచుచు గదిసి రా 

శేహాగ్ =అదితౌళే ము, 

బోకురా పోకురా |! నుగీవా ! యక॥! బోకురా! భీకరముగనీ 

న్నుజంపి పీడ వదిలించెనను॥ బోకురా!  లగ్లశెక్కినట్లు నిన్న డగ్గరి 
నీ వోడిసోంి సిగ్గులేక నేడువచ్చి తగ్గక నదరించెదన్ర | మొగ్గు లేక 
నిన్ను బట్టి వెరాత్తగుండ సొదదూడ నుగ్గునూ చ జేశువీదు | పెగ్గెపెట- 

కులం జేర! వోకురా॥ 
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తోహార,. అుతట నినజుం డతిరోవముున నార్భటిం చుచును 

బొడువ ! బంతను తో నావాలిముి చే బలిమిని నెదమై నడవ॥ రామ! 

వ. ఇళ్లిరువురు సమబలులయి నఖానఖ ముఖాను'ఖి బాహా 

బాహి బనంగునెడ (న్తైరామ చందు వ --- 

తో, ఐ౫దచాపమున నన్ర్రము వొడగియు నాకరఠరాుతము 
కా 

దిగిచి, చందయళుడు రావుచందుడు విడువగ సరగున వాలిని 

గదిసి! రాక 

క, ఉరమున గాడిన నాతండు 

నురువడి నిలంగూలి మూర్చ నొంది వీదపం చె 

ప్పీరిలి రవితనయ లక్ష్మణ 
పరివృతుండయి యున్న రామభ దున కనియెక్, 

రూపకము భే రవి. 

జ్రదిమేరా! నానేర మే మున్నది రఘువీరా! ॥ యిది॥ యొదుటి! 

రాగను జాగియు నెద నాటగం గదువపొక్క-టి యిచే (వేయగ నిది! 

భానుజుడు బంధునుడు నే నీకును బగవాడనె! వానరమాంసము గోరు 

టయీనీతియయానాొ నిక భూనాథుల॥ కిది! నాదాపును మోక్షగుండ 

నాథ, చేరి వివరించిన, నాదనుజుని బాదమ్ములతో6 దన్నియు నీదే 
విని నేదేనా! యిది! 

దిషిపద-అని వాలి యీరీతి నాడు వాక్యములు | విని రాఘవుడు 

నవిరి వేగనిట్లనియెః | బ్రతిగా వానరపిర మాలింపు | కూంతురు మజ 

దలు గోడలు భగిని | సరి యని యందును శొ స్ర్రజ్ఞ లదియు | గురి 

గాంగ సీవు గై కొనక కామనురణ | దమ్మునిభెర్యను దగగూడి నావు; 

తమ్ముని బురి వెళ్ళం, దటిమికివిన్ర? | ఇన్నియ ధర్మము "'లెనసినీయందు! 

నున్నవిగాన నే నుర్వి. గూల్చితిని [ని యమధర్మ మె నిర్ను నీరుగానించ్చె! 

భాయక మంచి సెబ్బరలు పాటించి | శిస్నీంచుననిగాడె వ్నీతిక లేకు లకు! 
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పక్షుపాతేముల నేల బంధితునాకు! చాలింపు మని రామచందుకు వలుక 

ఖాలి నిజ్ఞానియె ,నెరంబు వదలి. 

తోపహార: ఆపన్నత చే నాడినమాటకుం గోపింపకు మోరాను! 
నీపగ యు గ్భను) నెఅ నమ్మితి మన్నించి (నోవు సణధామూ॥ రావు॥ 

జంర్లీూటి _ అట తౌళీము. 

(స్తీ రామా, సీ వాదినారాయణుడను! ప్రై రామావముణి నా. 

యో _ సీతాదేవి యపు॥ శ్రీ రామ॥ అవతరించితి రావణామలం జంప | 
దివిజల మునుల మోదించి రషీంప॥ స్త్రీ అవసానమందు ని న్నరయంగ 

గలిగె ! నవిసె నాదుమ్మతముబ్బు పకృతి తలలా॥ ఫ్ర! మోక్ష గుండ 

వాస మునిజనోల్లాస అక్షయనా రాయణకవితోవ॥శ్ర్న॥ 

క, అంగదుడు బాలు డసగా 

నం, గరుణింపంగవల ను నాయన యుశ నా 

యంగము స్పృశించి నిర్శులు 

నిం గా నొనరించి ముకి, నేండొసంగు వారీ! 

క, శర చేదనం బడజాలను 

సరగున నది యూడం దీయు సర్వజ్ఞ యనన్ 

గరమున హృదయము నంటి:ము 

నర మూడయగంబెజినె రామచం[ దుండు కరుణన్. 

తో: రామ:కరస్సర్భ మున బునీతుండై మహావీయులు గోేే | 

ధానుమునకు గపీతకువు విడిచి యాతారాపతి దాం జేరె॥ రామ! 

ఉ అంతటవానరుల్ చని రయంబునం దారను గాంచి “యమ్మ! స్ 

కాంతుసిం జంపె రాఘనుండు గావున, నంగదు రాజు. జేయ నా 

వింతగ, నాల్లువాకిళుల వేయగ బంపుము ! సూర్యనందనుం 

డింతకు రాకనుంచె యని యేక్పడం బల్కీన నామె చిశతోన్, 

వ మూర్చిప్లీ భూమి బె (ఒడి కొంతవడికి లేచి సాస ౦బుబచే 

శిరోవతంబులు మోదుకొనుచు వనచరులం గనుంగొని. 

2 



శీ04 శ్రీ మోతేగుండ రామాయణము-హరిక థం 

తో: నానాథుండు లేనప్పుడు రాజ్యము నందనుండు నాకేల? 

వూనక యిపుడే మగంకువడిన కడంకేరు బోదు నీనేళా॥రాను॥ 

వ, అని తర్భ ఇంబున లేచి రోదనంబు చేయుచు వాలిపడి మున్న 

-వోట్రకిం జేరి పదంబుల పయింబ క్, — 

తోడి: ఆదితాళము. 

నాప్రాణనాథా ! యిక నాకేది దిక్కు- కటా! పాఫిష్టీనిధి మనల 

బాము నే మందు నిల॥ నాపా)॥ నే నెంతంజెప్పినను నీనుది కెక్కా-దా మె! 

హీ,నునోము నోచినా నేమొ పూర్వుమున ॥నాపా)॥ శతమఖసుతు(డ 
వంలు (పతిలేనిళూరుండ వై శతి మానవునిచేత ఇడ నాయెం గడపట॥ 

నాపా౮! (ప్రుమోా క్ష సండపురధాముంబేం రాము. డని నే ముంచంజెప్ప 

తేడా ! నామాట వినవెతి |నాపొణ॥ 

వ. ఇట్లు విలపించుచు దలమెతి న ధనుర్గరుండ ౨లున రాముంకు 

దృష్టి గోచరుండయిన సీష్టురంబుగా ననుచున్నడి: 

క. వాలిని గూల్చిన కోలను 

గూలిచి సురపురికి నతనింహాడంగ నన్ను€౯ 

దోలుము:ః సుఖుతుు వాలికి 

నేలేని సుఖంబు సుఖమె నిక్క-ను రామా! 

వ. పల్నీ వియోగదుఃఖంబున వేగించుచున్న నీ విట్టి మేలు చేసి 
తివ, తత్భలంబు భీఘు9౦బ వొందంగలనవు, నవ్నను నొక్క- బోణంబున( 

గూతిచి వాలిచెంతకుం. జేర్చుము రామా! అని సుగీ)వునిం జూచి, 

తో; (శ్రీ రామునితో. 'జెప్వుముు నన్నును _ శిహీంపీంపుమ్ము ' 

"వెనుక | నారుముతో సౌఖ్యము లోందుమ్యు నాపోరు  శేకొంతును 

గను క॥ రామ॥ 

వ. అని యిట్లు దిక్కు-ందోపక వీలపీంచు తొరకు వివేకంబు., 

గలవఐగంజేయం బూని ఫశ్రైురాముండు-- 



కిపీి్కి 0 ఫాకశాండముం ' లి0ల్ 

క,నావిభు డని విలపిం చెదు! 

జీవుడా ! జేహాంబా ! తెలుపు చెలి విభుం డనంగా! 
భావింప భూతభథాతువు 

యావిర్భనమును జడమ్ము నగు దేహా మిల. 

తో: జీవుం డాగ్శముయు(డై వినువిధమున సీవిశ్వము నంట 
కను! దావెలయును కుద్దంబుగ) దేనికి సీను వగచెదను తగను॥ గామ 

వ. దేహంబు సప థాతుము మమ్ము పంచభూ తాత్మ్హకము, జడ 
స్వభావము దుఃఖరూపము:-నళించుచున్నది. జీన్చం డన్ననో! నిరాము 
యుండు నాళ్ళరూపుండ్యు లింగవిహీనుండు) నంతః ప)కాశకుండు, _ 
దేనిని నంటువాండు కాకు, ఈదేవాజీనుల రెంటిలో నిభ ర్రయెవ(డు ! 
నీవు చింతించుట దేనిని గూర్చి తెలుపుము కాంతా ! నిర్శలస్వాంతా! 
యనిన తార కొంత మెటుక గలిగి, 

క, జీన్రుడు చిన్నయు. డాయెను; 

దేవర, జడసంవృతంబు దేహం బాయమెక్కా 

గావున సుఖదుఃఖంబులు 

గవలముగ చేని బొందు. గ్ర షం దెలుపం గదే! 

గీ, నన్ను6 దెలుపు మనుచు, నాతం డి యడిగిత్సి 

నేను. చెలుపునంత డానచే ! క 

టాత్స ముంచి నిశ్చ యంబు నిరూపించి 

నా కను[గహాంచి నన్ను బోవు. 

వ. అనిన, దయార్ల)చిత్తుండై 'రాముండు తారను వీకీంచి, 
ఆరఫి: ఆదితాళ్గము. 

తరుణి ! దెలిపెదను వినుమా ! న్మీపక్నకు చే॥ తరుణీ! ధరణి 
జీవుం జేవఆకు నవహాంకృతి. బొరయునొ ! యంతకుం దటుగదు సంసృతి 
| తరుణి॥ 
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తాత్సగ్యమ  జీవుం జెంతషర్యంతంబు నఖిమానముతో. గూడి యుండునో 
యంతప్రర్య్యంతిమును సంసారము లోటీగిపోదు తారా, 

కీ రన. విషయాస క్రిని విడువ జాలకయ మృవష యగు సంసృతి 
మెలంగును జీవుండు! తరుణి! 

తాత్పర్యము: బీవ్టం డచాదిసంబంధథ యుచేత వివయంబుల యం దాస క్తి బెన్సక్ష 

లేక యసారమగు చంసౌరమందు నిశ్చయళ్వబుద్గితో మెలంగు చుండును. 
v శా 

కీ నః అఖలేందియముల నళిమానింనుదు సుఖు_దూఃఖంబుల( 

'జొక్కు చు నుండును | దనుణే! తెలి॥ 

తాళ్చిర్యము: -చతుద్ద (14) శ్రీం దిళుములలో లలని పరమౌస్థముగా భోగిం 
చుచు నావ్యాపారముబేత రాయబడిన నుఖదూఃఖములకుం చాను చాధ్యుడయి జీవుండు 
సంతోవ,_సంతాప్రము లనుభవించుచుండును. 

క్రీ రన; మాను జగదభిమానము నదలిన, చానె మోక్ష 
గండధన్రుడయి వెలయును॥ తరుణి॥ 

తొత్సగ్యముః ఈ ప్రి కారమున సంసార వ్యా మోహీతుండయి యుండు జీన్చం 
డొకానొక కాలమునఠు నీప్రుపంచసుఖము లసిరములని సద్దురూక టాక ము కలన చెలిసీ, 

దేహేం దియములు దాల గాక మోర్నగుండ నును నుషుమ్నా వాడి శిఖా నుధ్యనుందు! 

గోటినూర్య పి భా భౌ సితుండయి ప్ర కాళించు ము ఖ్యబింబమైన పరమాత్మీయం డెక్యం 
బు నొంది తానే పరమాత్ఫు జై ముక్తుం డగును, 

స్కి తార! నాడెలిపినతత్వవిచారంబు 

శుద్దమనంబుతోం జూ-చిళొనుము 

దుఃఖంబు లెలను దొలగును సంసార 

కర్మబంధము తెల్లం [గాగినవోవు; 

నీపూరభవమున నిర్శలభ క్షి నా 

యందు నుంచితివి; నీ కందువలన 

దర్శన మిచ్చి యథార్థంబుం గఅపితి; 

నాస్వరూపంబు మానసమనునందు 
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గీ, ధ్యాన మొనరింపుమా సంతతము మదు క్ర 

మానితేజ్ఞన బోధంబు మజనరకుండు! 

బహుళభవబంధభయము ను బాయ౭చేసీ 

ఇాళ్వత్యబహ్మాపదని నొసంగువాండ, 

వ. అని రాముంకు బోధించిన తార కోకంబుమాని మహానంద 
ఛభరితురాలయి ఫ్రీ) రాముని జగ న్నాథునిణా భావించి కరంబులు మోడ్చి 

నుతింప దొడంగ, 

కమాచ్ ; రూపకము, 

అంతు దెలియ సెంతడానను భువనాధిప నీ! యంతు॥ అంత ర్భా 

ప్యాములందున నంతంబుగ నలరెడు! నీ! యంతు॥వారసురాదు లరయ 

జాలర్కు సనకాడిమహాని నరులునైన నెటుగనేరర్కు తరుణిని విద్యార 

పాతను గుబు తెరుగను గుణహీనను॥ అంతు॥ వమానిత నా రాయణార్చిత 

గశ్రీమోకు గండశ్లీనివాస లొ*కవందితా! మానవుం డని మది నెంచితిం 
గాని నిజము గననైతిని! యంతు॥ 

వ. అని ఇట్లు స్తుతించిన సంతోవీంచి యాదరంబునం జూచె. 

అప్పుడు రామబోధితమంున జ్ఞాన నాక్యములను సుగి*వ్రంకు వివి నిర 
లాాతఃకరణుండయి రాముని సబూవీంచినం గాంచి, 

తో: అంగదుచే మాయన్నకు సంస్కా-రాదులు విధివుతముగ 
సాంగం బగునటు సలిపింపుము వెలయంగ స్ు లీళు)ముగ। రాము 

న. అని యిట్లు రాముం డాజ్ఞ యిచ్చిన మంచిదని సుగీ)వుండు 

వాలి కశేబరంబు నలంకరించి ఏమానంబుపె నుంచుకొని వానరుల 

వేత మోంలటంచుకొవని యంగద తెరాసహాతంబుగ6 జని యగ్న్నె 

సంసాాా రాది కర్శంబులు నొంగముగా నెర వేర్చి స్నానంబు చేసి మరల 

రాముసన్నిభానంబునకు వచ్చి నమస్క్య-రిచి, 

తో: పాదసేవకుండ భటుడను నే మో. సోడరుబోలినవాడన్ | 
వదిచేయు మనియెదరో చేయుద చెటిగింపుము ద యణోడక౯॥రా! 
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"రాముడు? 

హుస్సేని రాగము: ఆడి తాళము. 

పోవోయీా యినజా! కీవిగ గిష్కీ-ంధను నేలంగ॥! పోవోయీ; 

నీవికోధుని జావ నేసితి నేవి లేన్ర | విఘ్నము లదరక॥ బోవో॥ వాలి 

నుతునకు మేఖు గలుగలగం జూల యువరాజ్యంబును గట్లుము॥ Gay] 

సన లడగిన వానరులతో జానకిని గనంగా నరు చె మ్మియక॥। బో! 

ఈరుహా(డిని పేమ నుందుము రాము మేము గా/నుంబులకు॥ బో 

వృత, వర, సౌమితి వచ్చును మోవ్షగుండ రత్షకుం దలంచుచు॥ బో॥ 

న, అని పలికి సౌమి(తిని గూడంటబంపిన వారిని గిమ్మ్కి-ంధకుం జెర్చి 

రొక్క-శు భలగ్నంబున సుగీ)వునకు వానర రాజ్యా భి పేకం బొనర్చి, 

యంగదునకు యివ రాజ్యంబుగట్టి వారిచే ఏేవస త్కారంబులు వడ 

లత్మణుంవు మరలి యన్నను జేరి నమస్కరించిన రాముం డిట్లను 

చున్నాండు, 

ఇ. శవానరాగము: అఆదితాథనముం 

వానకాజణు మునుకొనెను లక్షణా ఈనగ మందు గువూలళో 

నిరవ్రుగ నుందామా॥ వాన॥ ఎల్లెడలను వాన జల్లులు ఏీక్క-టిళ్ల 

మెల్లన గాండలపై మేఘము లావరిం చె॥ వాన॥ పగ వారిపై నంభోను 

పని గా దీలెండునెలటు దగనిందు మాతు గుండధన్రు గనుచుండు 

దాము! వెన॥ 

వ. ఇట్లరువురు నాలోచించి మంచి యుదకములు మంచిఫలము 

లుగల యొక్క-చో గుహయుక్క-టియుండ వర్ష బాథా నివ్భ తికొోఅకు 

నొగువాను శుభ్రము. జీసికొని మునులబోలి యం నివసించి తత్వ 
విచారంబుం చేయుచుండిరి. అక్కడ సుగీ)వుండు రుమాకాంతొ 

తారలతో గలసి కామోపభోగంబుల మైమజఆచియుం డె నదిగని 

యాంజనేయుండు 
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[ క. రామునకు. జెప్పీ వచ్చిన 

'దేమూ! యదిమజు చియుండు కేమో !ంలుటునీ 

వేమజీయుండిన వునపఖు 

| నామహనీయునకు రాదె యాగవా మినజా ! 

వ, వారికి గోపంబువచ్చిన భరించు నా రెవ్భరో |! చూడు మని 

ఫవనజుండు పలుక బెలివొంది నుగీవుండు 

తో: సకలదిశలకును జనుడెంచిన తరుచరులను బిల్టగంబంపు; 

మిక రాముని పని శేగుద మన్నియు నేర్పాటులు గావింపు॥ రా॥ 

వ. అని యుత్తవ విచ్చిన హానుముంతుండు సమాచార మంవి 

జెబ్బదిరెండు వేల వానర సైన్యమును బోగుచేయుచుండె. ఇక్కడ 

' శొాముందు 

నాటక నంబి: రూపకము. 

సీతజాడ |పీలితోడ నాతొజెప్పువా శే రిల! పాతకుని చేత నెంత! 

! ఛాధనొంది బడలినదోర ! ॥సీత॥ నాతిని రశ్నీంచుకొనం చేతగాక 

' భోయెనుర | యీ తెజంగునను వలపు [దోతు నెటుల సైతునుర 1సీశ। 

మోతుగుండాధ్యతుత నయుం డిక్సుధనున్ర నెత్తెరుర ! యత్తయకుసు, 

మూస్రుములు వక్షముందు నాట నేసెనుర॥సీత। 

వ, సాయంగనను దొంగిలించిన దనుజపుంగవుని మోాదికి మనము 

మొతంగ ౧బుపయికిసింగంబు జెంగున లంఘు౨ చా భంగిం గదిసి వొంగడంగ6 

కేయంగవలెనని [(కోధం బుతరంగంబున నుప్పాంగుచున్నది. రంగు 

మోట నాజాడ చనెటుంగ౭౯జేయుసంగడికాయడు లేం డామెం గదా! 

కమ్ముండా! సౌమిత్రి ! కనుగొంటివి దా ! శతప్మత్రమి తపు త్రునిమె తీ 

భఖంచచానురగ్ల్నుః 

|  సికార్యమైన మోాయద సూర్యసంభవుం డహంకృతిన్ 
ఒకింత యైన. దొంగి నూడరకున్న వాడు గంటివా | 
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యిశన్ సహింపరాను వానియేపు రూపువూవీ వా! 

లికిం (బయం బొనర్పు నేడు నీలతోడ లత్ముణా! 

ప అనిన, లత్మ్మణుండు 

పంచచామరము. 

భటుండ నెన శేరు వెంట చాయకుండ నుండ ము 

ర్య్క-టాధముక్ జఖుంప మారు రాగ నేల£ పం వీనం 

తటన్ దటాన నేను బోయి తాక వాసి. గహాళ్చ్ పు 

క్కు-టంబు గా6 బురంబు నెల్ల( గొల్మంబెట్టి న చ్చెచక్. 

వ. అనిన రాముం డెఎరి అత్ముణుసిం గాంచి, 

"కిదార; యాసక్షము. 

సోదర ! పోగదరా! మోదచముతో నాచిని మర్యాదగ ఫీ 

వాదరముగ నాతని గను॥సోక॥ మునుముందుగ నతనిన్  జనకరుమో 

మనమేలును మజచినగతి గనబడినను దునువమూడుము॥నోద! అభయ 

మిడితి గానన్, ఉభయులకున్ శుభముగలుగ మోశతపుర పభ 

కరుణ బడయంగవలె॥ సోద॥ 

తో; పోల సు గీపునిర మ్దనియెను! చాల సశ(డు రాకున్నన్ 

వాలిని. గూల్చిన బాణము గల దని వచింలంచియు ర వమ్మ్నినన్ || 

క కాలాగ్నిరుదుండో యస. 

గేల ధనుశ్శరను లూని గీషీ-ంధకు స 

"వ్వేళం జని పురము వెలుపట. 

జాల నిలీచి చేసి నపుడు జ్యానిసదంబున్ . 

వ అమ్మహా ధ్వనికి ఏిభా)ంతులై కపిోన్యంబులు. కిచ కీచ 

ధనులతోో+ జని చూచి లతుణుని గా నెణింగి వోంలు యంగదున 

శిటీంగించిన, నగండు సత్విరంబుగా. జని పొదంబులకు నమస్కా రించి 

సౌమిత్మి ఇట్లనియె : 



క్రిషీ,_ ౦-ధాశాండము. ; ను! 

తో సీపినతం డికి గోపఘూర్షితుండ _ నేను వచ్చుటను పలికి! 

పాపుమోఆ నాపజ్జకుం దోడొంనిరమ్మన, నుగదు౪ డులికి॥ రామ॥ 

వ పేగ.బునంజసి స్నుగీవునిం గని యశీ ఆరోష తా మామ్వుం డై 

ల శ్రొన్వమ్ నచ్చి తెన సమత్ష-బున కీశ్షణంబున నిన్ను. బిలుచుకొని 

రమ్మున్నాల ప. వృత్షుచరాధ్య మా ! విపక్షుకుంజర హార్య షా ! యను 

పలుకులకు నులికిపడి సుగీవుండు పానువుుతుని6 గని. 

తో: అంగదుంవు. సీను గడువడి రఘుపుగవుతమ్మునింజేరి 1 

ఫొంగుచు [యొక్కియు- బురములో కి6 జేర్చంగవల యుమది౭గోరి॥ రా॥ 

ప. అని పంపిన వారు చని లత్హుణుం గని ననుస్క-రించి (దేవా! 

రాజభననంబునకు దయసేయవలయు  రాజకాంతలు తవుదర్శనము 

ఫొఆకు వేచియున్నారు. సుగీ)వువి ంబష్ట్రం బిడి యరుడ్కు వల్లె యని 

వచ్చునప్పుడు మధ్యక శ్ర్య్యూంతరంబు నం దార యొదురోో-ని మొ [క్ర 

శ్రీరాగము 2 రూపకము. 

రామానుజ ! రశ్నీంపుము | మోమితుి మిత సుతుని | రాను ॥ 

మోమది6 గనిపించి యతండు శేమంబని చేయును గద ! 1రామా॥ వ” 

చరులకు సొర బంపె) వత్తురు "రేపో! మాసో! పనులన్నియు మో 

గుండ ఘనునాజ్ఞను సమకూరు ను| రామూా॥ 

వ ఇట్లు పొగడిన హర్షించుచు సు గీవుని భవనద్వారము సమీ" 

ఓీంచె. అప్పటికి రుమూాకాంత చెంతనుండి లేచి రాకున్న. గోవిం 

లత్షుణుండు, 

తో: చాలంగ. నినజుడు . స్వామిదోహుండు, సంపన్న గుదాం 

ధుంను, వాలిని గూల్చిన వరశర మెక్కడ బోలీ దున్నదడి జుండు॥ రా॥ 

వ, అను లత్మణుని ఫఘర్ష ణవాక్యంబులు విసి కంపంబునొం 

దుచు నర్ధ్య పాద్య “బులుగొసి సుగీవ్రండు సౌమిత్రి కెనుశేగి పూజించి 

నమస్కరించి తోడో-ని వోయి సీంహాసనాసీకుంవేసి కరంబులు 

ముకుళించి ___ 

28 
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క, వనచర పేనల సెల్లను 

నొసంగూర్చుచు నున్నవాండు నొగి రా నున్నా 

రనభూ ! రామునిదర్శన 

మునశేగుద మింక మనము మోదముతోడకా. 

వ, అని లత్ముణున కనురాగంబుగాంబలీకి యంగద పానుముత 

సుపేణణ నల నీల జాంబవంతాదులు నెంటరా సు (గీవుండు లక్ష్మణ 

సపాతంబుగా రానుదర్శ నార్ధ మై వాల్యవంతంబున కరిగి రాముని 

పదంబులకు | మొక్కి-. 

క భ్యాణి..-అదితాళేము. 

దండము రవీకులచం[దమా నీకు! దండ। కొండల సనముల 

నుండిన కోతులపిండును గూర్చుచు నుంటి దండము! వానలు వెలిసీన 

నత్తుననుచును నే నుంటిని గరుణించు! దండము! తడసితి నని కోప 

పడకు మోతక్ష్రపురయొడం యడదాసుండ నెదు॥ దండము॥ 

వ, అను వినయోక్తులకు నలరి లేవ నెత్తి గాఢాలిగనంబు 

జేసి గొని రాఘనుం డిట్లనియె: 

గీ, నాకు దానుండవును నా కార్య పరుండను 

ననుచు గాదె నిన్ను నెననినాడ ! 

నిప్పటికి. (బ్రయత్న మేమిచేసితివయ్య ! 

తెలియ జెప్పు మనగ. బలికె నతడు: 

మధుర గతిరగడ: 

పల్ల పి॥ వచ్చిరి మాసేవకొఅశకే | వనచకు లోబేవ ! పనన 
సమారు(డు బనసు. డంగదుండుగ వయుండునీలుం ను, గంధవూాదనుం కు! 
పముఖుండు ₹ేసరిజ్యోతిర్ముఖుండును ఏముఖుడు దారుడు వఏినతుయు 
గజుండును నలఘూండు ద్వివిమంకు నాగవాశత్సుంకును | నలుయును 

చావక నయను(డు హరుండును | నంబురాశినుతుం డంలురను చే.ణుయ!। 
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జాంబవంతుండును శతబలి శరభుడు | మైందుడు, మొదలగు మర్కట 

వీపులు | సుందరవంతులు ళూరులుయోధులు | తవముతమ హితులును 

దమ్ములు. దనయులు | దమబంధునులును దముతమ మనుమలు. |దగ 

వెంబడిరా ధరణి నిండంగను | నగణిత సంఖ్యల నార్భటించుచును॥ 

నచ్చిరి॥ 

తో. వీర లేమి గావింపగోవలనో వివరింపుము రఘువర్యా ! 

సాశకు మా యాజ్ఞానుసారముగ సలిపెద మందర డ్రై ర్యా! | రామ॥ 

వ. అనిన, రాఘన్రండు.. 

క, సీతను వెదుకంగ వీరిని 

బీతిగం బంపించు మోకప్మి పవర! యనళా 
జేతంబున ముద మొందుచు 

ఖ్యారతిగ నాతేండు పంపె€ గపిసైన్భ్ధ ముల్, 

క, (పాచి (బతీచి నుదీచిని 

జూచుట వినతు నవిసుతుని సుపే.ణుక్ 

ధీచతురిని ' న్రతబలి నటు 

వేచను6 డని లక్షలకు వీరులతోడ౯. 

తో. గజుని గవాత్వుని గంధమాదనుని గవయు నంగనుని 

దారు!నిజ ముని భల్తుక విభుని మైందు నలు డి్టివిదునిబవనకుమారు॥ రా॥ 

కని మారలు దకీణమునకేగుడు జనకజపోయబడింజూడ, బనివడినెలలో 

పలను జూచి గావల మును తప్పిన నీడ॥ రా॥ 

వ. మిమ్ము మన్నించుట లేదు, రాముని సమక్షంబున శిషీః 

తును బాం డని 'సెలపిచ్చినృసు[గీవుని సొాసనంబుల వనచరులు (పుయా 

ణంబులంలు రామునకు నమస్కరించి, 

బ్యాండు.ఆది'తాశేము, 

పోదువూ మేము!పోదుమా మేము! మోదేవిని జూడనో రామ! 

స్వీపములెల్లను దిరిగి చూచెదము! చేశములన్ని (దిమ్మురి కాంతుము గ్రీప 

మోక్షుగుండపురీశ, భూపు తీ జూడి నెప్పుడు నూరకరాము॥ పో 
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వ అని (పయాణోన్నుఖు అగుచుండ నందజులో హనుమం 

తుని 'స్వకార్య నిర్వానాక (పసిద్దుసిగా బుద్ది నెంచి యొద్దకు బిలిచి 
ధి 

ముద్దుటుంగర మిచ్చి రాముం డీ ట్లనుచ చొన్నాండ్యూ 

క ఈ యుంగరమును గొని చన, 

వాయుజ్బ జనక జకు నిచ్చి, నచ్చును రాముం 

డీయెడక్కు యుద్దయత్న ము 
ఖు 

చెయుచు నున్నా డటుచుం జెప్పుము శుభను.ల్. 

వ. నీకు మేలు గలుగులాక! శ్రీ ఘంబున నడన్రమన నాంజ 

నేయుం డంజలి చేసీ గంతుల్నువై చుచు నంగుళ్యంబు శిరసావహించి 

యంగ దాదులతో. గలసి వశీ ణదెశకుం బోవ నుద్యోగించి, 

భో, భనుజునాజ్ఞను బటుతరవింధ్య (పాంతంబుల వెతకుచును 

చానరులుండ౧గ వారియెగుట నొకదానవు: డగపడి యనెను! రామా! 

వ. మారీచుని కుమారుడ బాకుువశాలిని మి- శెవ్షరో 

కాని నావనుబున శేల దూజివచ్చెదరు? మిమ్ము [మిఐగుము నన్న 

నంగదుం డాగహించి పిడికిట నడిచిన నొక్క-గుద్దున శే ఇదనిదుర 
ది దద 

డెంచె. అంతవారు వనంబున6 దిరిగితిరిగి డనీ దాహాంబు6గొని 

యెక్కడ సీరుగానక 

ఫీలం రాగము, ఆది తౌళీము. 

చాహా మాయె! నయ్యో | తాళగలమే య ! దేవాములు 

డస్పె! వె దేహి నెట్లుగాంచనగు॥! దాహా॥ నీరు. జూపు పుణ్యు లేరు 

"లేరుగా నిట ! దారివోపదాయును! నోరు తండిఫో యెలటా!। చావా! 

భూమి వాచీ గుండ స్వామి కార్య మునకు (బేను వ'బ్బి నారమ్ము 

విఘ్నములు గలుగ నేల! దావా॥ 

వ అని నీరువట్టుచేత మేనులు సుడివడ వచ్చుచు జని వింధ్య 

పర్వతే తీరవముం దొక బిలము గని జలపములు తిరుగు మన్నందున 
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నాని యెంచి య 'ధ కారమ్ముగ నుండు నాగుహాలోనికి 

కోయిరి, అందు నాచిశటి వికిని (పకాశమైన యొక 

డిడిన్మ నందు జొచ్చి దితంబుగాం గనుచు; 

“ఆయం దీనగరం 

రచింలుంపబడెనా! యిది యెవ్వరివో! 

'శీనగరంబో ! 

గ నున్నయది దీనిపనితన మహహో ! 

మ్ వ్యర్థించుచు నాపురంబులో. దిరుగుచుండ నొక్కాచో 

మం బఖున సౌధంబు గనంబడిన నచ్చెరువండి 

కమాచ్: రూపకము. 

వన యామేడ నిందుం గట్టినట్టి ఘును అవరో! మెందు 

ుశేనమును! ముంచెవనుకొ బొందుగ నన వినము బలే! 

ఎ కాంతీవేకులు గుందనంపుగోడలకు నిలిపిన సుదరంఫు 

పసందు గన౯ా విం దగు జూపులకు బలే!॥ యం॥ 

ఏ*సర దివ్యమైనమాడువుల కీ డగు మోకుభండ. రక్ష 

నీక్రీతి నిం శెవ్వరి కెటుగనగును బలే! ॥యంద। 

ఉ్లూశ్చర్యపడు చు నామేడలోం (బవేశించియంను దపంబు 

గముంక్క-క న్నియం గణ మొక్కి వారిలో హానుమంతుం 

ఎవరమ్మా! ర్ విచ్చట నొంటిగ వేల దపము6 జేసెదవు* 

యాభవనమెన్వరిది! వివరింపుణు సొంపొాదవు! రామ॥ 

వన నాతపన్విని యుట్లనియె. 

సముయు(డను వా డీమందిరమును నిర్మాణము చేసియు 

ముూానున మాభధిఖ్యతరుణితో వెలయ చేసికొనువిందు ॥రాః 
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వ. ఇ ట్లుండ 'దే వేందుండు వచ్చి వానిం జంపి కావమును న్యా 

వోయి యామె తం|డియగు విశ్వకర్మకు నిచ్చె వినుము... 

క, ఘూమకుం జెలిక త్రేను నే 

నేమంబున దపమొనర్ను నిరతం చటక; 

భూమండలిని స్వయంప్రభ 

నామముగలదాన నిదియె నా తెఆం గరయకా 

వ, మోాసెవ్వ రిం బేల వచ్చితిరి నావల్ల గాం దగిన (పయో 

నంబే మనిన, హనువుంతుం డామె కిళ్లు ని యె: 

క, దశరథతనయు లు. బాండుర 

యశులును నగు రామలతు గాఖ్యు లడవికీ౯ 

విశదంబుగ వచ్చినచో 

దళకంఠుండు రాముతరుణిం దా గొనిపోవ౯. 

వ, సుగీనుం డను వానర రాజుతో సఖ్యంబు 6 జేసిన, నతండుం 

దనబంటుల మగు మమ్ము వీతను వెదకుటకయి పంపె. దచాసాంబ్య 

గొని సీస గానక యీవిలంబు భో నయిన నుదకంబు దొరకునేమో 

యమని వచ్చి నాము, మూదాహంబు దీర్చి 'వెలుపటికిం బోవు తవ 

జూపుము తల్లీ ! 

గీ, అనిన ఫలము నిచ్చి యాక లీదప్తూలు. 

బాయ జేసి కనులు మూయంజేసి 

బిలము బయట- చేర్చి పీీయమున రాముని 

జూడంబోయె నామె వేడు కలర. 

వ. ఇట్లు చని రాముని సందర్శించి నమస్కరించి యి టని 
య 

ర్రించ : పార్గించుచున్నది. 

క్రీ ర్తనవ ఆదితాశోము. 

రామ భూామిజానునః కామా ! సావుజనుతనామ ! రా॥రాను॥ 
జీ దిభిరామ ! దనుజవిరామ ! నుతసుత్తామ ! నిరతము ! నామనోజ్ల 

జ 
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వీవు సీదు తొరకనామ మేమారక తపము వేమరుంజేసీతి | రామ] 
వ్యాన్నభంబున నిన్ను జిన యు నెన్నగ 6 గనుగొనకున్న సద్దతి సున్న 

యనుచు నెన్ను శుతు లని బుధు లన్నవిన్నం, గన్నతండి, న స్నికం 

(బోనవే॥ రామ॥ మోత్ష గుండాధ్యత్ష సజ్జనపతు సురమునికకు ణము 
నకు రాశ సులను శిక్ష చేయుటకును నీ వీశీతి మానువదేనా మె త్రిలి 

వోజయ॥ రావు॥ 

వ, అనిన, 

క, మూనిని, నీభకి కి నే 

మానసమున మెచ్చినాండ)ు మజియేవరమ.ల్ 
మూానుగ6 గోశెదవో యను 

మానము లేకుండ నడుగుమా! యవి యుత్తు౯. 

వ. అనిన నామె యి ట్లనుచున్నడి: 

తోవార; దాసురాలి పె దయంగలిగి కృతార్థత జేయల మది 
నెంచి నీసుదర్శనము నేటి కిచ్చితివి నిశ్చల తపము ఫలిఎచి। రాను॥ 

కమాచ్ రాగము; ఆదితాతేముం 

ఏవరంబులేలనొ చేవ రాఘవ యావరంబు జూలు! పాశ్ష 

మావె రాఘవా ! శేనలాత్శమయు(డ వైన సీవు నీతమ్మునితో దేవితో 
నళాాంతమును భావముందు. దోపవే [వవరంబు! ఈవీతి నీమాంద జన్మ 

మెత్తంజూలనవు గావున౯ మోక్ష గుండముందు నీస భుత్షమునం చేర్స వే! |॥వ। 

గీ, అనుచు. (బౌర్థింప సంతోషమంది రాను 

డనియె; “యోగిని, బదరి కావనమునందు. 

జేరి నానానుజపనును జేయు చుండు; 

వాంత్య మం టెక మగుదు నోతుంకు నిజము. 

వ, అని కటాహీంచి నంత. దర్భ ణంబున నామె  బదరికావనం 

బున కరిగీ యచట రొనునొమస్థరణంబు జేయు మం గోంతకాలంబుండి 



ఫీ1త్తి శ్రీ) “ఇూకుగు ంణ రామాయణము. వా రీకట్టిం 

(ప్రారబ్బవిమో చనసమయంబున శరీరంబు దొణఅంగి స్వయం పభస యం 

(పభయం దైశ్యం బయ్యె. ఇక్య-డ నంగమండు దగిన నుర్కొటుఫతో 

ననుచున్నా (డు. 

వసంతరాగ ము: అటతాళ్గము. 

ఎందు. బోవుదము సితరు గన॥ నెందు! ఎందా. బోంలున గార్య 

మేమిలేదు; మన మందజ మిచట తుతిబొందిన మే లగు॥ నెందు; 

అటు6గాక నూరక నటుంటోవ గాను నుర్క-ట గాజు దండిం దుం గటగటా! 

లుకమోా౭ద॥ నెంగు॥ గురుతరముగ మోాత్నగుండనివానుని కరుణ లేక్ట 

గప్టకాలము వచ్చెను॥ ఎందు॥ 

వ, అనినం గొందటు వినరు లి ట్లనిరి: 

క, సీత కనుపించలే డని 
వోతిముయే నతండు చంపుట బోవ నేలా! 

యాతరుణి యున్న టిలనున 

ఖ్య్యాతిగ నివసీతి మదియు నతిగోప పము మున్. 

వ. సయంపభ యిండీన యాటబిెలంబు. (బ వెశింప హారివా 

రాదులతెన నగోచరంబు గాన నందు దా౭లగియుందము. రం డని 

యత్నం దుచున్న వనచరుల కొంజనేయుం డిట్లనియె; 

తో; శాముం డనలా సామాన్యుండని వూ మనముల నెంచికి 

రో! కామజనకుం డగ్కుగమలజ జానక్కి భూమినయోభధ్యాపురిలో॥ కా! 

అవతరించినా రమరులం (బోవను, నసురుల (దుంపను మనము భువి ద 

చాజ్జ చే బుట్టితి మనురుల పూ ర్హాంశంబుల నిజము! ఛావు॥ 

వ, ఆయనకు. దోడుపడ? బ్య! నిన నున మిటు దాగవచ్చునా ! 
ఇళ 

అమ్మాహనీయుని [ప్రభావం బెజుంగ రా! మనకు వాలీ మరణంటే సొశీ 

రీ గ నటి ఆది తౌళే ముం 

రామునినీరసర్మాక్షను సుజుకి యూామాడ్కి-ని బలుకుటమీలో! 

యామేటికి భూమండలీ నేమ్మాత మాటంక మేనున్నది॥ రొముని! 
నో 
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_ కొండబిలములోన నుండుటకాదు) (బహ్ఫాండములో నెం దుండినను 

దండిగ నాతండు గన కుండునా! |శ్రీమోతు గుండేశుడౌా॥ రానుని॥ 

వ. ఆనుహాసీ యుని కార్యంబు నజ వేర్పకున్న మనకు నఠకంబు 

దప్పదు. స్వామి కార్యంబునందు ములంగుదు దుర్ధ్య టమైన చో మరణిం 

చిన వై కుంఠ పదవి కలదు. (పాణములేల! దాపనలె రండని భెర్యవచ 

నంబు లాడిన నుదటు లేచి [క్రమముగా వీతపోబడి విచారించుకోను 

చు గొన్ని దినంబులకు దశ్నీణసము[దతీరంబున నున్న మహేందా 

దికీ జేరి సముదంబును దిలకించి, 

హిందూస్లానిభైరవి _ ఆటతాళేముః 

ది దాటుటకు నిం బెవ్వగితర మగు నేవి తోపకయున్నది 

యంతు లేను॥ ముదమున మన మొ యుదధి దాటిగాదా  చేసుుదుము 

లంకను గనుడీ! యంతులేకు॥ ఇది! వమో సులభముగ నెంచి భాను 

జుడంప నేతెంచితి మిచటికి ! [శిమాతుగుంజేశు భామిని సాధింప 

లేము! సాగర మరసీన నంతులేదు॥ యిది॥ 

వః, ఇ ట్రాలో చించి య డ్రై ర్యంబు నంది నిర్విజ్లులంలు యున్న 

వనచరులకు వానువుంతుం డిట్లని యె: 

క, నెలదాంటిన సు[గీవుండు 

నెలకొని దండించు మనము నెలలోపలనే 

జలజాశతీ దొరకలే దని 

మలయుచు6 జని చెప్ప నతండు నున్నించుంజుండి | 

వ. అనిన నంగదుం డిట్లవియె, 

గీ తగీనవారల నెల్లను దవ్నీణమున 

కంపీయుసన్నా(డు చేతగాదనుచు మనము 

పలికి నంత నతడుగొట్టంబంపు వునల 

గాసి మన్నింపం బోడు నిక్క-౦0బు వినుడు, 

99 
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వ. రాముని కార్యంబు నజ వేర్తు నని పలికియున్నాండు. కాస్స 

మనమిదం గనికరము కలుగదు. వానిమనోధర్భుంబు. జెప్పెదవినుండు, 

తో. తనయన్న ను జంపిన రామునకును దా సహాయపడునటుల। 

సని చని తాజ్యమదాంధత్వంబున నవియు మజవజే యవల! రా॥ 

వం లత్మణుండు యుద్ధంబునకు వచ్చినప్పుడు గదా లేచి వచ్చి 

నాడు ! ఎంత కృతఘ్నుండొ ! చూడుము మారుతీ ! 

తో: వాలిని జంపీయు వాని రాజ్యమును వనితను గూడను 

కొనియు! నేలుచు నున్నాడిట్టి దురాతు శ్రన “శీవికరుణనుది వెలయు॥ రా 

వ, కాబట్టి నానిశ్చయము మో రందటు వినుడు. 

చేవోగ్ . అదితాళ్గనుః 

చేరాను చేరాను పొం డిశ మోారు॥ నీరాను॥ నారీమణి జూడ 

౫సవీరక యూరక నటకు॥ నేరాను! పోయి వానిచేత శిక్షంబొందు 

దానికంాటు నిచట (బాయోప వెశము చేత (బాణము ఛాసినమేలు |! 

(భీయుతనుగ మోాతుగుండ నాయకుని పాద మాస॥ చేరాను॥ 

వ. అప్పుడు యువరాజు మనోనిశ్చయంబున కందజు మంచిదని 

మముక్క-చో దర్భశయనం బు లేర్సబుచుకోసని' వాని యందు. బేర 

(పాయోపవిష్ష్ణులు గాందలంచి యున్నంత మహేందగిరిగువానుండి 

తేక్క-లు లేని యొక్కగద్ద నికృతాకారంబుగా వెడలి వచ్చి వారిని 

జూచి, 

సంపా: తో: నా శిర దొరకి యీనా.టికీ నిక గొన్నాళ్ళకు 

శీరిమె లేదు | చేకొని నే భవీంచెద ననియదిమైకి రాంగనామోంద! రా॥ 

వ. వానరులు భీతచిత్తులగుచు, 

వా; ద్వ, అక్క-టా! దీనికి నాహారముగను 

జక్కు-డటంచు  వాసినో (బహ్మామనకు। 
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నిటి బలివ్యపుగద్ద 

వాందెన నెణిగియున్నా మె! 

ఇయు గోరెడు మనకోర్కె- దీర్చ 

౨బెమి త్రి వచ్చెంగానోపు 

బులవంతు లను వేరుంగాంచి 

ఆలో ం౭బడం కా నామె దుదకుం 

ఎకులమును డపట మనల 

ల చుట్టు కాల్పిచున్నయది; 

అంట్లు వగ చెడు నావానరులకు 

ఎఖెర్యము నొంది యంగదుం డప్పుడు, 

శంక రాభ గణము; ఆదితౌాళేముం 

"ఇవు చెంద (వలదు కపులార! యిశ॥ వగ॥ తగజావ 

జు దని యాభగవంతుండె దీని. బంపె మేలామెనిక 

“ త్య్యార్ధమై రావణుతో, బోరి భూమి జటాయువు 

ఎలక | వగపు! వినుడు మోత్సగుండ విభునికార్యములో 

ను మంచిదికాదే! యిక॥ వగ॥ 

౨ (పనాపముగా జటావును (బశంసించిన నాలించి 

5వ న -చరులం డగ్వరి యిట్లనియె; 

వయువు తేము సై. డగునాక్కు నాతని 

నెశురుంగుదురు? మో రెవ్వర య్య? 
-= ఆమునకు మ।ద్భాత్ళవార్శను వింటి; 

ఫఘనసుదినంబు నిక్కాంబు నేండు; 

ఇర తన్నృృతి హేతువు. జెప్పుడ 

నంగ౦, జెప్ప దొడం” నంగదుండు 

ఎక్టిద దశరథవిభునిసూనులు రామ 

లత్ముణు లనువారు లలనతోడ 
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న్, దండకాటనులకు రాగ దశేను ఖుండు 

వారి వంచించి శొనిపోయె వనిత నంత 

దారిలోన జటాయువు దాకి హోరి 

డస్పీరావణుచేత నడం” నతడు, 

వ. తర్వాత నవ్వా ర్తయెజింగి రాయుండు వచ్చి యతనివవా 
నంబు6 జేసిన, నతండు గృతౌద్ధుండ య్య, పిమ్మట రానుండు సు 

వునితో సఖ్యంబుం జేసి వాలిని జంపి కవీ రాజ్యంబు సుగీవున కిచ్చిన 

నతేండు  రామునిభార్యయగ సీతాదేవిజాడం దీయుటకు వానరుల 
వుయిన మమ్ము బంపిన వచ్చితిమి, 

తో. ఎక్కడంజూచిన నింతిజాడమా శెబుకపడదు గానుననుు, 

జక్కగం లంకకు జననవలె ననిమే మిక్క-డం జేరి యుండగను॥ రా। 

వ. లంకయెక్క-డ నున్నడియు సెజుంగక, సను[ద౦ంబు దాటు 
సదుపాయంబు దొరకక్క మరలిఫోంట యధిపలిచే దండింపణబకుట 

కంబు నిక్క-డ నే (పాయోపవిష్టులము కాయబోవు చున్నాము దయానిధీ 
మిారెజిగియుడిన పీత పొలకువ సేలవి య్యినల ము నన, జటాయుశ్చ 
మరణనా రవిని సంపాతి నెమ్బునంబున __ 

పీతి కాఫీ; అది తాళము, 

సోదర! ని న్నికమిోద జాూడరా యకటా ॥సోదరా॥ సోదుగా 
(బ్రహ్మ వాత! పూరగమందు మన మేకోదరులము కూడియుండి ఇాస్సీ 
తిమి హాో!॥ సోదర॥ అక్క-ట స్వయంకృత మైన కర్మము చేత జెక్క-లు 
గమిలి నే నిక్కడం జిక్కి తి హా!॥ సోద॥ అహారవామును నిన్నను కొను 
చుంటి నీ మహానీ యులమే మరణమా ర వింటి! సోద॥ రాతసవిభునివే 
రణమున( చెగితివి మోకు గుండపతి ముఖ్య పదము గఫిగా॥ సోదర! 

వ. ఇట్లు కొంతేవజకు దుఃఖంచి పిన్మాట ఛర్యంబు దెచ్చు కొని 
వానరులతో నిట్లనియె: 
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తో; అన్నదనుస్తలము అరుణనందనుల మాజటాయునునునేకు; 
నన్ను నీటి చెంతకు గొనిపోయిన స్నానము గావించెదను! రామ॥ 

వ. అనంతరము మోకోగన సంగతులకుం (బత్యు త్రరము ప్పెద 
ననవు(డు మంచిదని వారంద అతని మోసి కొనిపోంలు సము[దములోనికిం 

జేర్చిరి సంపాతిస్నానంబు జేసి జటాయువ్రునకు జలంబు విడిచి తీరం 
బు౭జెరి 

న్ నూరు యోజనములదారంబు వార్థిలోం 

బోవ లంక గలదు రావణుండు 

జనకసుత నశోక వననుందు నుంచి యు 
న్నా6డు; దూరదృన్షి నాకు. గలదు, 

తో. కాన నంతయును గన(బడుచున్నడి నేను బోవంగా గలను; 
మూానుగ రావణు మర్దించియు నే మానిని నొనిరా గలను॥ శా॥ 

వ. నాకు జెక్కలు బేనందునం నొంచెము చిక్కి-నా(క. మోదీ 

యుదధి దాటి సీతను ఏక్షించి వచ్చుటకు సమర్దులర కాని వ్యర్థ: బరు 

గారు. పోంలు రందు. రామునినే రావణుఎకు ననయంగలడు_ అనిన, 

నంగదుం డిట్లనియె; 

ర్త చక్క-లం బక్షులశెల్లను 

టఇెక్క-_ లె యుండంగవల యు, జెక్క-లు లేమిక౯” 

జిక్కు-వడనట్లి కారణ 

మక్కథాజముగ 6 చెలుపవలయు నని యడుగుటయుకా. 

సంపాతి. క ళ్యాణి-.అట తాళీముం 

నాపూర్వవృత్తాంత మిపట్లంటెలిపెద: నామేరు సంపాతి నగచర 
వర్యా! యపుచే నాతేమ్ము(డును నేను బౌరువముచేం పె వె కెగసి, విను 

ఏధికిని చారంగను బోనుబోను రవిదాపుగలునుటవేత జెక్క-లు దగ్ధ 
మై వింధ్యా(ద్రిం బడికి! నాపూర్వ॥ మోవగుంటేళుని సాకీ గ నేమూర్చ 
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ముని౭గి తొలివొందితి మూ౭ండునాళ్ళకును, బతుములు లేనందువలనను 

నెగురంగంజూలక నీశీతిని దొర్తాడుకొనుయను బోయి వోంలు కడుదీక్ష 

తో జర్మదముండునా ముని దిష్యమగు నా (శ్రమము జేరితి! నాపూర్వ। 

వ. అప్పు డమ్ముని వల్లభుండు నన్ను ౭జూచి యుట్లునియె. 

తో, ఎందుకు నీ కీవికృతాకారం బేర్పజెనో ! సంపాతి! క్రి 
దట ని న్నెజీంగిన కతమున నడిగితీం చెలుప నరుణసూతి॥ రామ॥ 

వ. అని యడిగిన నమ్మునికి నాస్వయంకృ తాపరాధం 

బంతేయు దెలీపీ దుఃఖంచుచు నిట్లంటి: 

తో, అనఘా! యీావికృతాకార ముతో మనియుండ ౫ నేంజాల! 

మునివర, యుకో నీతనువును గాలిచి నను గడతేర్పు మో వేళా॥ రామ! 

వ. అనికోకింప దయామయుండై న యమ్మునివరుం డిట్లనియె: 

చీపోగ్ 2 రూపకము 

ఏల జాలి నొండెదన్రు కాలగలతికి! మానుము; చాల దుఃఖ 

మునకు మేను మూల మగును దాళుము॥! యేల॥ కర్ణము "'దేవాంబు 

నరు గారణవముని యెటుగును | కర్ణ కవాంకార మగును గారణము. 

డెలియుము॥ వల! ఆయహంకారం బవిద్య్య యందు “వేగ గలిగెను. 

బాయ కందు మోతగుండ[పభువ్ర చాయ నిలిచెను! యేల॥ 

గీ. ఇట్లు తోంచినట్టి యీశ్వరచ్భాయను 

జీవుం డనుచు బుభులు సెప్పుచుందుు 

దినదినం బతండు బేళోత బుద్ది చే 

సకలకర్థ్ణములను సలుపుచుండు. 

వ, తనమూలంబు గురెటుంగక వివమయాసకుంజె పుణ్య పాప 
(cnn వాన్ యా 

కర్ణంబు లనంతంబుగా నాచరించి, యూన్ధ్వాధోలోకంబులకు నెడ తెగక 

దినుగుచు, నందు. (బౌావ్రించు సుఖదుఃఖంబులకు బద్ధుండంలు యనుభ 

’ aa) 

| 
| 
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క, (కతువులు మొదలగు సత్కి)య 

లతిభ కిని నాచరించి యంతంబున స 

ద్దతి కరిగి యచట సౌఖ్యము 
లతువితముగం బొంది పుణ్య మడ గిన మాదక. 

తో. ఇందుముండలమునందు చేరి హిమవిందునుతో జతగలిసి| 

క్రిదనుబడి యీాత్షీ తివీ/హ్యాదులయంనుం జొచ్చికడు వెలసి! రామ॥ 

కీశరాన ఏఅదితాళేము, 

అరుణసుతా తరువాత౯ా అది యన్నముగా మాటు౯; బురు 

ముని గర్భము జేరున్; నర "రేతంబె యలరున్; సతులున్ బతులున్ 

సురతంబునందు. గూడగా జారున్॥ అరు॥ బుతుర కముభో గలియన్ 

హీతవుగ నొక దినమునకున్ వ్నీతి గలలమువలె. బొలుచున్, ధృతి 

బంచావ్నాంబులకున్ దిరుగన్ సరగన్ మీతముంలున బుద్భూ డాకృతిసి 

నిలుచున్ ॥అరుణ॥ పదునైదవ డినమునకు౯ మృదుమాంసపుంబిండము 

గ౯ముదమున€ బొదలుచు నిది యలరారుక, మోక్షపురీకునికరుణన్ 

దలంపన్ విద పన్ బదినాళ్ళ కంకురంబు బభవించున్। అరుణ॥ 

సీ ముడయును దలయును మెడవంపులును వెన్ను 

నుదరంబు. గలుగును నొక్క- నెలకు; 

బాణి పాదంబులు పార్ళషముల్ కటి జాను 

వులు మాొసయుగమున శెలమిం బొడమ్ము 

మూడవ నిలయందు మొలచును దనుసంధు; 
దలరు నాొల్లన నెలయందు పళ్ళు 

ముకు వీనులు న్మేతములు గల్లు నెదవ 

నెలను జీవుం డందు నిలి దియుండు; 

గ్, దంతపజ్నీా- నఖంబులు6 దగ జనించు; 

నాభి గుదగుహ్యాములకు రం|భంబు లాజు 
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నెలల శేర్పడుర దలవెం[డుకలును దోమ 

ములను నేడవ నెలయందు వెలములచు నవల. 

వ. ఎనిమిదనవాసంబువకు సరా్యావయనంబులు సంపూర్ణ 

మగును, పిమ్మట మాతృభుకాన్న సారంబు నాభిసూ _తాల్బరం[ధంబున, 

బర్మిగహించి మభీవృద్ధినొందు చు గర్భ్థజీవ్రుంచు జఠ రానలతప్తుండ యు 

స్వకృితేక ర్హుంబును గుటించి ౦౧5 ట్లని చింతించు చుడు: 

కమా-ద్ వ ఆదితాళేము, 

కడ జేచే చెన్నడో! దరింజేశే బెన్నడో!॥ కడ॥ ఘోరమయిన 

అుగాకూపములో పల జేరితి ! వెడలంగ దారి దొరకి॥ కడ తెళే॥స్వకృత 

కరమున సకలయోనులం దకటా ! పుట్టుచు నడంగుచుంటి | గద లే శ! 

న్యాయముదప్పి ధనంబు గూర్చి నిజజాయాసుతుల కొసంగు మంటి; 

[గడ తేశే॥ అస్థిరమ గుదేహాదిి పపం నము. సుస్థీరముగ గని చొక్కు 

చుంటి॥ గడ తేశే। మోత్ష,గుండ పతీముఖ్య చింత నా సెక నదలి నే (పేలు 

చుంటి॥ గడ తేశే॥ 

తో: కావున, నే నీగర్భనరకనున గడువడిం బడియున్నాను, 

దోవ దొరకి యిందుండి వెడలి టే నావెనుక మఆవక యె॥ రామ। 

సక్వేశునిసం స్పరణం బెయు చును సంనొ రాంబుథి. బడక, నిర్వా 

ణంబున కుర్వడి జని నే నివిబచియుంచు నిక జెడక॥ రాను॥ 

వ. అని చింతించు చుండునంతలో నవమా*సంబులు నిండి (పసన 

సనయంబు (పాప్తించిన-- 

గీ. భూరి దుర్షుధ ముకమైర పుటి వండి 

(క్రింద సర్గునం బశునట్టి క్రి )మి పధ మున 

రరొనియంత్యప పవీకిళు డైన దేహా 

మావి శో గూడె కున మహిని బడును, 

ప. ఇ ట్లునఖుచి మాయ గప్పు ఓ చే బూ ర్వజ్ఞూనంబు మటుచి 

కోల వనుఃఖంబు ౨ సర్టంబు గుకుదుదు, జవామే శ నను (భ్రమే 
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జిక్కి- న్యర్ధ్యంబజుగాం గాలంబుం బుచ్చుచు౯, బలుమాటు( బుట్ట్రచచ్చుచు 
గర్భనర కా ద్య వస్థలు సారెసాశెకు ననుభవించుచు నుండు. ఇట్టి దుఃఖ 

భాజనం బప చేహాంబు రాకుండ జేసికొనవల యునది. ఎట్టులనిన £__ 

ఫవాన ఏ ఆదితాళేము. (పురము నలం) వలె, 

పుట్టుక లేనట్టివిధం బిట్టిది యెజుల దగద్యు చే నీ పట్టున డెలి 
పెద! పు॥ ఇతి దట్టి దిం తిం తని యన రానట్టి వాని బూర్హముగను గాం 
చుక! హు॥ (స్రీ గురుని వగ గని సాగిలి (మొక్కు-లిడి, యాగము 
కశ్వర హాస్య ర్లయు విని యాగయోగభో గాదులయందు వ రాగ చిత్తుండై 
యాత్శను జెలిసిన॥ బు! శ్షీరంబున్ శీరమునన్, నీరము సీరమునన్ , 
కేరుప, నొకతిగ జెలంగిన విధమున వేరుగాక |శీమోాక్షగుండ రఘుసీరు 
నితో దావెలయం గలయుకే !॥ పుట్టుక! 

వ. ఈవిహయం బీట్లుండనిమ్మూ, జరుగ బోవు కార్యంబు వివరించెద, 

క. వగవ బనిలేదు (తేతా 

యుగమున పారి రాముడై య ోాధ్యను బుట్టున్ 

దగ నతం డడవులకును రా, 

బగలం గొని రావణుడు వానిపత్నీని గొనిపోన్, 

గ్ అంత సుగ్రివుతోం జేరి యతనిభటుల6 

గసప్తుల6 బంపీంచు వెనుక నోఖగవరేణ్య! 

లేరువువారికిం. జూవీంచి "లేని నీకు 

బథుములు వచ్చు; నిజ మని పల్యు-టయును. 

వ. అమ్మహానుథాన్రునికి (మొకీ- మెల్లలా నిమ్మ హేందగిరి 
గహ్యారంబు౬ జీని బహ్బుకాలనుండీ వాసము జేయుచు సంప్రాప్త 

భోజనుండ నె. విచా రాక గోరు చున్నాండ. ఇందులకు దృష్టాంతముగ__ 

అతో. ఇవిగో నాకును నెజకలు వచ్చెను నిక చే నెగిెచెదన 

నుచు! దిపికిని నెగిరి యు దివ్య వాక్య ములు దెలపెను వారినిగనుచు॥ రా! 

90 
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కీర్తన _ అదితాళేము. 

ఏను డిక వానరవిభులారా!వినిపించెద నోఘనులారా! ఘనముగ 

వారిధి గడచి లంకకును జని రా లేమని సంశయపడకుడు॥ విను॥ ఫ్రినుహి 

శాపతి నామము నిరతము బామరులెనను బఠియింప కెరుంబుగ సం 

సృతిసాగరమును దాము దరించి కృ తార్జులగుదురిల॥ ఏను! మోవ్షగుండ 

పతిముఖ్యభక్తు లై యీవ్నీతిలో జరింయంచెడు మా కక్షుయబబులకు 

నంబుధి దాటుట లక్ష్యుమె యవలీలగ డాశకెదరు॥ విను॥ 

వ, అని తెలిపి సంపాతి య భేచ్చం జనియె,  అంతవానరు 

లథైర్యంబు వదలి శత యోజనవి స్రిర్ణమయిన సముదంబు దాంటి 

లంకకు బోవ నిశ్సయించి యున్నంత నంగదుండు వానరులతో 

నిట్లనియె: 

తో, ఎంతదూరమెవనెట్లు పజతురో ! యొటిగింపుడు. నాతో 

డ! వింతగ మోజనపిధమును వినిన సంతోవింతునుబూడ॥ రామ, 

వు అనవిని గజ గవాత్స గవయ శరభ గంధమాదన మైంద 

సవీధ తౌరులు [గ్రముంబుగ. బడి యురువడి ముప్పది నలువది యేబది 

నురువది డెబ్బది యెనుబదియామడల దూరము:ంబో. గలమనితమగమన 

కసంటు శెలందుల%* జబలికిరి. అంత జాంబవంతుందు. 

వాం "కాఫ్ ఎ రూపకము. 

అంగద ఏనుమా! పొంగును నొాబలము గనుము!॥ యంగ 

చెంగున సపోంబుధు లేగురంగబ జటోర్వ్తంబున నే॥ నంగ॥ తిరిగితి నిట్లు 

[దివిక్రమ చెనవునిచుట్టుదిరీగితి|ఇగువదియొకమాటు గిరులు విరిగి 

శ చ్చి జరణంటులు! అంగ॥ అడి మొదలుగను నలసీతి ముదుసలిని 

నేను నదియుయినను నిప్పటికి చోంబ | దావుడ దొటంగ గలను]. 

కంగద॥ భఛారుణిలోన నారాయణకవినునమున॥ ధారుణి! గూరిమి వివా 

ంచు మోాత్సగుండవిభుని పాడమాన॥ యంగ॥ 
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వ. అంత నలుండు తొంబదియుడామడదాట జవంబు దనకుగల 

దని పలి, అప్పు డంగదుండు.- 

క. శతయోాజన మెగురుసమ 

రత నాకును గలదు, మరల రాశే నేమో 

యతిసంశయంబు గలిగెడు 

గతియే మని పలుక భల్తుక్కపభు వనియెక. 

క, నిను యువరాజ వగుదును 

కావున, సుగీవసమముగా బే మాకు౯ 
చీవకులము మే ముండల 

సవేగంగవలె ని! వలదు నిలువుమువ తా! 

వ. అని యిట్లువారు వుథనచేయ నేమియు. జెప్పక యూరక 
గూారుచుండె. ఆంజనేయుని డన్నీరి జాంబవంతుం డిట్లనియె: 

బీవాగ్; అగితాళము, 

పవమాననంద(నుడన్ర నీవు అసమానబలుడ వనం దగినావు; 
అనుమాన మేటికి లేచి రావు? మొన మూన నానా! లేలెమ్ము! చిన 
నాణజే ఫల మని [భమంజెంది కమలబాంధన్రు (మింగంబోంలు కందినిల 
నోడి ంలులమెన బడి కుంది చూడం జూడ వాడి జెడవు! పవ॥ సీవం 

బ్రుమోత్షగుండ కాంతు కార్య మంత దీర్చగ నని వచింతు వానుమం 
ఏ చెంత మాకుప్పీగంతు లెంత ! వింత ! సంతసమున॥ బవమాన॥ 

వ అనిన నుప్పొంగి బలీవిధంసనకాలంబున వామనమూ 

నలె. బరషతా కారుండయలిు మహాోట్ల హాసంబున (బైహ్మాండంబు భేది 
ల రా! 

సింహ నాదుఎబు.చేసి హనునుంతుండు శ్రీ/రామకార్య ధురంధరుండయి 

యిట్లనియె: 

పంచచొమరముః 

హాళాహాల్లిక౯ా ధ రాత్మజాత నై చూచి రావణు! 

గళ్యతపుత బాంధ వాడిగా వధింతు.! గానిచో 



880 శ్రీ మోతుగండరామాయణము-వారిక థః 

గళంబులందు( ద్రాడుగట్టి గట్టిగాను నీడ్చుచు౯ 

జెలంగి లంశతోడ వాసి బెర్తు రాము ముందటు౯. 

తో: ఈలవణాంబుథి గాలువంభోలియు_. నే లంఘి ౨ చదజూకు! 

ఆలంకాపురి నాధ్యంతంబును గాలిచి వేసిద నేండు! రామ॥ 

పంచ, నుఠాది దైత్యవీరు లొక్క చొప్పునన్ శథించినన్ 

హరాజముఖ్యు లెల్ల వచ్చి యాజ్ఞ చేయంబూనినక్ 

జరాచర|వపంచ ముక్కు సారివచ్చి తాంశినశ్ 

ధరాత్మజూత జాడయబి క్షైదన్ శుభంబు విన్సెదన్. 

వ. అనిన, ను -*నందంబున జాంబవంతుం డనియె; 

క, సీ వంతచేయువాండవు 

గావా! నీ కడ్డ మేది గలదు ధరి|తిన్ ! 

వేవేగవె భూసు|తీని 

గ్రావించియు. గాంచిరమ్ము కవనతనూజూ ! 

న. అనంతరము (స్త్రీ రామచందమహోాపభువే సమస కార్యం 

బుస దీర్పంగగలండు. నీకు శుభంబగుంగాకు పోయిర మని జాంబవం 

తాదులు దీవింప( కొని లంకాపుర_ పయాణోన్నుఖు. డై... 

క్క అంతట, వానుముంతుండదు( గడు 

సంతోషముతో మ హేం[దశెల్మాగనుమై. 

బంతమున నెక్కి ౧లటపవయొుక 

గంతున దాంటం గడం” గలకాంభోధిన్, 

ఆక్వాసాంత_తోవార, 

అని తాళ్ళూరి నారాయణకవి రామాయణమును హరికథను, 

ఘనముగ( జెప్పెను గద! గిష్కాంభా కాండము జిలుకును సుధను! రా! 
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పది వినువారల కిహ సౌఖ్యంబులు గొదవలేక వేకురును నముదమున 

మదకును ముకి, లభించును మోత్సగుండ వారికృపను॥ రామ॥ 

క, నాచెతనైన కొలందిని 

జూచి రచించితిని దిని నుజనులు నెరనుల్ 

వోంచినయొడ దిద్దుదు రని 

నాచి తములోన నమ్మినా ననయంబున్. 

మోశు గుండరామాయణమునందలి కిప్కి_౦ఛౌ కాండము 

సంవూర్లయు. 

rr విమ్మననాశానానినవషుషనైక్ష 
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అవిఘ్నమస్తు. 

శ్రీిమోత్తగుండరామాయణము 
వారిక థ,. 

సుందరకాండము. 

క్, (స్తీ) రాముని 'కార్యార్టము 
రా 

మారుతి చనునపుడు తనకు మంగళ మగు న 

ట్లారూఢి. దలంచి మంగళ 

హోరతులను వాడె వేడ్క- నారామునకున్. 

కొమాచ్ ఏ తాపకము. 

సామి! సీతారావు మంగళం ! నిటలావవినుతనామ ! దీవ్య 

భాను! మంగళం! నేమంబున సీనొవుము గామించితి నామనమున॥స్యా। 

ఇభూతకోశాతీత ! మంగళం ! ర్రీ/మోక్షు గుండ నేత ! భకోజేత ! మ 

గళం! ఖ్యాతిగ నారాయణకవి చేతోయుత ! జ్యోతిర్మయ ! | స్వామి! 

వ, ఇట్లు వుంగళంబులు పొడి తనతం| డికి నమస్కరించి, రాముని 

చరణారవిందంబులు వృదయారవిందంబున నిలిపికొని వానరులం గ్గ 

యిట్లనియె. 

ఉృ వానరులార, రానువుగి బాణపరంపర సూటినేగు న 

చును వియత్సథంబున యఖేచ్చ సము[ దము దాటి హోంలు యా 

జానకి. గాంచి మొక్కి-వడిస్వామిని 'బేరగవత్తు మోారలున్ 

బూసనికతోడం జూడు డింకం బోయెద నేను గృ తార్జుడళాజుడి! 

గ్, వమహాత్ముని సం ణసంసృతి మవొబ్ది 

దాటి భక్తులు పర మపదమ్ము. గాంతు, 
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కాల్వవ లెందా.టి తత్క-టాతు ముం గాంతు, 

వ. అని పలికి తత్ర ఇంబున హనువముంతుండు 

'ఛ అడుగులు న్నదిపై నిలిపి యంగము (గుంగలంటేని, కనోస్పోమల్ 

గడువడి నెత్తి నిక్కు నటు గర్హయుగంబును లేవి, వార్జినె 

'లెడం గలయంగం జూచి, మెడం యె క్రియు, దోకం గదట్బి, 

నెమ్మది౯ 

వడి చెడ సిక మారుతి జవంబున దాయె సము (దమతే టీక, 

వ. ఇటు వయ న్మార్హంబున వాయు వేగంబున సము|దంబు 
౧ రా . 

మీదుగ జనుచుండ బేవత లందటు 

గీ, ఆంజనేయుని _ఖెరస్టంబు నరయు వేడ్క- 

నురగులం గన్న తల్గియా సురస గాంచి 

పవనజున కడ్డ పడి వానిబలముందెలిసి 

రమ్ముని వన్న, వికృత దేహామ్ముుతోడ. 

తో: అడ్డముగాం జని యహోవా! నే నిపు డాకలిగొని 

యున్నాను | (గుడ్డురీతిగా గుటుకున మి౦గుముం గోరి నిను నే 

ననును॥ రా॥ 

హానుముంతుండు... 

మహీం తో; రూపకము, 

అమ్మ 1 చేను రాముని కార్య మ్మునకును, బోన్రచుంటి [(గమ్మర 

కమ్మ నరసి నమ్ముకముగను నేతెంతు! నన్ను! ధారుణి (శ్ర మోక్ష 
సండధోమున కీవా ర్తబెలిపి చేరవచ్చి నీకు 'నే నాహార మగుదు6 

వరలొవీ! య 

వ, అసి వేడిశోనిన సురస వినక = 
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కమా చ్, ఆదితాళేము. 

సీ మాట వినను మో మోట మేలను వూటికి సీపీ బూట 

కములు నాతోటి పలిశెదను! పాటిగాదు! నీమాట॥ సామాన్యుల వలె 

జౌకగ జూచితి వేమా! చిక్కిలి వికిను విడువ! సీమాట॥ ఆకలిగా 

టిని నారగించెదను గాక, వచ్చుసందాకశ నిలువ॥ నీమాట! మోక్ష 

గుండపలిసాతీగ విను నిన్నీ తణముననే భీం చెద! నిమాట॥ 

వ, అని ఖండితంబుగ6 బలికిన, 

సీ. వనితరో, నేను బోవత వేగ నీనోరు 

'డెఅన్రుము తెజనును పఅతుదూటి 

అని శరీరం బొక్క యానుడ పెంచిన, 

నెదామడలు విప్పి నదియు నోరు) 

పదియామడలు పెంచెం బవనుజుం డంగంబుు 

నిరువదియానుడల్ బెజవెనదియు) 

ముప్పదిరెట్లుగా మొనయ నాత(శు పెంచ్వె 

నేబదియావుడ టంతి చెఅచ్చ 

గీ, నంత నంగువ్షమాతు ౯ యందు దూటి 

వెలుపలికి వచ్చి నిలిచిన వెలంది మచ్చి, 

విను బరీథశీంప దేవత లనుప నచ్చి 

సాను నాపేరు సురస మంగళ మునీగు , 

తో. రామునిబేశిని గయమనున గనుగొని రాయల విళంద్యర. 

గాను | ఓమారుతి! వేం బోయెద నని యాఫేమిని వేగమె 

చసెను! రామ 

ప, అంత్ హానుమంతుం డరుగుచున్న (గని నము దుండు సనా ' 

కునితో నిట్లనియె: 



సుందర శాండ ము, 285 

¥ 

జంరఘూా టి-అదితాళీము. 

మారుతి లంకాఫురమునకు జేరంబోవుచు నుండెకుల్కా సారెకు 

నీ వేగి కడువిశాంతి( జేయును లె మ్మికళ॥ మారుతి! సాగరముచే 

వృద్ధిన్ “ందిరి సగరు లెల్లను (గిందటకా బాగుగ దత్కు-లజాం డగు 

రఘువరుని కార్యము. జేయయకా॥ మూరుతి! మోవతగుండపురీముకరుణా 

విక్షణంబున జేసుసుు ఈ క్షణంబున సీను చేయుము దీక్షతో సత్యా 

రము ॥ నూరుఖి॥ 

వ. అని యిట్లు సముదుంగు చెప్పిన మైనాకుండు న రాకృతితో 
బయికి6 బెరిగి యాంజనేయునిం గని, 

తో. వారధిపనుపున నచ్చినాడ నావే రిడె మైనాకుండు! 
మారుతి, కొంచెము మార్హా మాసము దీర్చి పంతునిటనుండు ॥ రాను॥ 

వ. సను స్తవస్తువులు ఫలములును బెచ్చినాండ. ఇవి గ్రహించి 

కొంచెము విశమిచి పోనలయు నని కోరిన, నతండు _ 

క, కారథి మధ్యను నిలువక 

'బారెద నని శపధమూని వచ్చితినట మా 

వారలతో నటుగానున 

గూరిమితో వ్నిశమింపం గూడునె నాకు౯? 

వ. సియిష్టపకారము వచ్చి నా హా స్తమునుమా (తము శిఖరం 
బున నుంచెద. వా_స్తస్పర్శముచేత సంతోషింపుము అని యట్లువేసీ 
యవతలంబజోవ దశయోజనంబుల నెడల్పు సహ్మ్సయోజనముల నిడుపు 
గల సింహిక యను షాయా[ గహుబు వచ్చి యాంజనేయుని (మింగు 

చుం లో, 

క, జంతువులు "వినం బోవంగ. 

బంతంబున ఛాయ పట్టి భవీంచియు దా 

నంతట వాదిని (మి౨గున 

దంతయు చా నెజ్.గి మారుతాత్మాజు డలుకక, 

91 
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తో: అకటా ! యిదియొక టడ్లము వచ్చను నాశ్చర్యంబుగ 

ననుచు, |బకటితముగం (గిందికి జని దానిని బదనున దన్నెనుగ నుచు, 

చ. ఇటువల దానిదన్ని వుడియించి వియత్స థగామియె సము 

త్క-టబలుణడౌచు దశీణపుదట్టుగ మళ్ళియు జబోంిి వోయి యం 

తటను దికూటపర్వతమను, దానిపయి౯్ “కెటువొంథా లంక యుకొ 

దటుకున6 గాంచె మారుతి ముదంబున జెందము పొంగు చుండగా, 

వ. ఇట్లు గాంచి పగటిపూట లంకాపుర్మప వేశము జేయ గూడ 

దది ను వేలాదిపై సివసించి, రాతీకాలంబున ను _తేరదాఏరంబున 

సూత్మురూపుండై (వ వేశింపంబోంలున లంకిణి యడ్డము నచ్చి --- 

వూరికల్యాణి: ఆఅదితాళేము. 

సీ వెవ్వడవురా! నీపే ర బెరా! వేవేగం జీర నీవేల రాససోర! 

నీ్వె॥ నను గెల్బి అంకం గన బొమ్ముు వింకము నడంతు నింక బొలి ఐటు)తు 

గింక కుంక ॥వీవే॥ లంకిణి నేను లంకగా చేను బొంకముగా నిను ణోనీ 

ను మానుమాను॥ సీవె॥ ధరమోకు గుండ సురవారియండ బొరబో 

సీకుండ గొరుకుదు గండకండ॥ననె। 

వ. అనిపలికి కాలితో: దన్ని భో పీక యాపసీవం బొడ గునం పెటీగ 

(గు డెజ్ర జేసి యాంజనేయు(డు.... 

తో! వెడదవక్షమున నెడమవిడికిటను బొడిచిన ర శ్తము (గక 
పుడమిమిోదం బడి పోరలి లేచి యూపడతి పలికే చా ఇ క్రి-1 "రా 

వ. ఓవుహానుభావా! జగబేకఏీఠా ! సీకుజయ మగుగాక! నీన 
లంకలోసనికిం బోవలసీనది, పూర్వ మొక పరి (బ్రహ్మ నాకు 'జిప్పీ నదియే 

మనంగా) నిశ నిరువదీ యెసిమిదనపర్యాయము (లేతొయుగము వచ్చి 
నపుడు ఫ)చున్నా రాయణుండు రాము: డన రఘుకుల, బున బుట్ట 

గలలడు. అతని ఫార్యయగు సీతను రావణుండు దెచ్చి లంకలో నుంచు 

నప్పుడు రాముని చేరణమున వెదకుచు సోక్కవనచరుండు రాతికోలగ 
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బునవచ్చి నీచేత నావంబడి నిన్ను దండింపగలండు, నీ వెష్పుడు పరి 
భవము బొందునాటితో లంకయ్యు నందున్న రక్క-సులును జిక్కు-వడి 

నశింతు రనియె. అదినిజం బయ్యె, వినుము. 

తో; రావణు డుండెడు రమ్య సౌధనమున కావల గల దొక 

వనము నావనమున ఘనమైన శింకువం బనుచె ట్టున్నది కనుము | రా! 

అందు ఘోరదనుజూాంగన లలజడి నొందింపగ దైనమున గుందుచు 

నాతరుకూలంబున సీత వందురు గనువేగమున॥ రా॥ 

చ. జనకజవా ర్త రామునకు జయ్యనం జెప్పి దురం బొనర్చ నా 

ఘను నిటు. దోడి తెచ్చి దశకంళుని గూలిచి లోకజూలము౯ 

మనుపుముటంచు. దెల్పు జనమాన్యునకు౯ రఘురామమా ర్రికిన్ 

దనుజులు |గుంగి రంచు౯ (గవుతక' దలపోయుము వాయునందనా! 

న అని పలికి యతని ఏడొ్క-ని రానుధ్యానంబు సేయుచు 

లంకిణి యభేచ్చం జనియె. అుత పహానువం౦తుండు సూత్ముతనుండ లు 

లంక యబ వరించి 

శీదారః రూపకము, 

దివిసొంపు గానగను ఆనిలింపు-లైన (భవాపడశే! మానసంబు 
లోన ముద మొద వెను! |క్రీనిథియిచెలగు చుచు న్న దియన్రరా॥ వీని! మాకు 
లోకములయందు జూడ్మ దీనిజోడు పురి కలదే! నాడెమైన మాకున్రలు 

జిత్రము' వేడుకతో వెలయుచు నున్నది యవురా! దీని | మోతగండా 
ధ్యమునితోం గతుగ మై గాన, నీనగరము రాతసుండు దీత్తగను నేలుచు 

నీతీకిపై నిక సుఖపడగాం జూలండు!దీని॥ 

న, ఇటువలె బురం బభివర్షించుచు గూఢ చారుండంిచని, 

మధుర గ తిరగడం 

వెద కె. బవనసుతుండు! లంకను థీతికుమారి నపుడు! నరరథ 
శాలలువై ద్య శాలలును, హారిక రిశాలలున న్ర్ర శా లలును, | ఏరభటు లగ ఆ 
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విపులోహాములు | ధోరారులు నిలిచిన సుందరగృ్భృహముటు | ఏధులు 

దిన్నెలు విఫణి నూర్షములు। సౌధ .బుఖు రచ్చటు గోపురములు | చేవా 

లయములు చెలియనిగొందులు, సావడులును నుస్తరమగు నందులు 

| చె! వందిమాగధుల వాసస్థల సులు! నందము లగుగాయకుల గృహ; 

బుటు | వాగకామినుల వరవుందిర ములు[బొ రాణిక శుంభ స్మందిర ముస| 

మంతివరుల నిర్శలతరవసతులు తం తజ్ఞుల సు-దర సద్మబులు। 

గడిపి సుమాలాకారులంలు౨డ్లును | వదలక చవి దైవజ్ఞల యి థ్గును॥ "వి! 

కుంభ శవణునినోప్యపు సెలవును | గుంభనికుంభుల గుకమువాసములును! 

అతికాయుని దివ్యంబగు సౌధమును | (బతి లేని యకంపనుని సౌధ మును 

గంపనునగ రును ఖరసుతుభవనము | బెంపునం జని యూ తిశిరునిభవనము 

నక్షుయు , నలువగు హర్మ స్రతలమ్ముును | నక్షుయ వ గుభూ మాక్షు 

మందిరము | దూరి యిందజిత్తుని గేనాంబును | దబారుచుబే వాంతకు 

గీహూంబును | నొమహోోదరగుని యతులమందిరము | నామహాంగ్స 

డున్నట్టినుందిరము | సొరిది మహాపార్ముునివాస బు నుంవరుసను 

పార్ముుని వరనిలయంబును | గడమ  పెకూరాతునులసదనములు | 

అదరు లేక దివ్యాంతః పురములు! వెద శే బవనను తుం డు॥ 

వ. ఇట్లు వెదకి యెక్కడను గానక (గమంబున రానణుని దిన్య 

సౌధంబు చేరి యందలి పబితనంబునకు న చ్చారు వొంబు నుం గావలి 

యున్న వారల బరిశీలించు చుం డిన్నసి నడకలతో నత్వపురంబుం శేరి 

యచ్చట; 

త్రో. చెలగి రావణుండు_చెజ దెచ్చిన మా స్త్రీలు వానితో 

గలసి! పలువిధసుఖముల వడసియు నిదాపరవనమ్ లగుమును॥ సొలనీ॥ 

వ. కోకనుగులు బిగించుకొనకయు, గంచుకంబులు మరల 

ధరింపకయ్యు విమానంబుమో (దనే యొరిగి నిదిఏచుచుండు వారల! 

గని యాశళ్ళర్యకలిత చిత్తుండయి హనువముంత్తుండు..__ 
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fo . ఇట్ట నెజజూణలు ండియు( 

గట్టా |! దళ కంధరుడు కాకుక్థుసతిన్ 

నెటన చెజణవ కును6 తేన లట లు 
చెట్లతనంబునన తాన ఇెడిఫపోన్రట ౫ 

వి యాం 

వ. అని కొంత చింతించి, 

తో. సామి కార్యమును, సలుప వచ్చిజననులవిలాసము గంటి 
రామునింతి ఏరలలో వెదుగక రాదు కలువమును గోటి! రావు 

వ. ఇం దొండ దగదని మెంచి యనతలబోయియొక్కరత్న వే 
దికడు బున్వుపానుపున6 బవ్వళిం చి నిదహోన్రచున్న రావణుని గనుం 

గొని యతని యుభయ పార్ళ్వ్టం౧బుల 

| తో. అడియు బాడియు నడవముం గట్టియు. నాలవట్టములు 
వట్టి | వేకుకతోడాత వింజానురములు వీచుచు న్మిదలుముట్లి! రానా॥| 

వు చేన నంధర్వ దైత్య కాంతలు వాండు సింది.చిన వీ పన్నులు ce 

వము చేతి సాధవంబులు గొణగిలించుకొని మయిముటుచి సిందింనుదుండC 

జాచి రావణుని విభవంబున కన్ఫుతపష పడి తలయూచి ౦లంతలో_ 

తో. అతనిగొలెిటను నలరి రతుల. బెల్లలన సొలసి నిదురించు 

రతిం బోలిన మందోదరి. గనుగొని కుతుకనుంది పరికీంయు॥ ళా॥ 

న. సీతను గంటి నని యానందించి గంతులువై చి నాలాగంబు 

జాంచుంచి కంబంబుల ఆన బా! జూతిపవి కారంబులం గొన్నింటి। నగ 

శుచి యనంతరంబ, ___ 

జంర్యుూ టి: తళ) జాతి. 

నే ఇంతో మోసపోతి! జే నెంత వెట్టి నంయితి! యాసీమ 

తరుణినిం జూచిం జానకి యని తోచి (బమనీకానక తిల చితిని ఆమా 

పతివంతాతిలక మన్యు గవయ గోరునే! మది తప్పందలచెను॥ నే నె.॥ 
కడుమౌోాథు గుండవిభుని విడనాడి యారావణుని కొడబడి యోారీతిని 
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బుడమిజ మధు వాని వెకునా!తడబడి యెంచిలిని, భురమమూాథు(డ 

బాపకర్మ 'మొడింగట్టితి! 'నేరమ్ము జేసితి! నేనెంత॥ 

వ, అనియిట్లు చింతించి యనంతరము మధుమాంస యు క్ష( 

బగు పానీయశొల లరయుచుండె నవి చెప్పిన విని శాంకరీదేవి ఛశంకరున 

కిట్లని యె, 

క, జానకి పతి వతేగ( దనమానసమున 

నజి/గ యుండి మందోదరినా 

వానరుడు గాంచినప్పుడు చా 

నేల [భమించె మదిని ధరణిజ యనుచు౯. 

వ. ఆకారణంబేమోూ వినరంబుగ నాకు “ిలవి మని ప్ఫార్లిం 

చిన, శర్వాణి కీశ్వరుం డిట్లనియె: 

తో. సిరరూపమువలె హరిచే మందోదరిని నిర్భింపంగబడి యె౯। 

నీరియంశంబున, సీత యశతరించినది కాన సరిపడియె౯॥ రామ॥ 

వ. అది యెటు లనిన రమాంశ సంభూత సీతగదా! మంతోదరి 

జన్ముకిథ వినుము, 

గీ, ఘనగుణో వేత మాల్య వద్దర్శజాత, 

(పణుతకాంతాస మేత రావణుసిమూత 

పీత పాతక దుఃఖంబు చేత జిత 

మందు బొగులుచు6 దనయున కసియె నిట్లు: 

ధన్యాసీ: అదితాశేము, 

సీతనయా! విను మొకదుఃఖము నా కొనీహూడిను నేకు! 

ఆతెజుం ౫ నుని యడి7ద వేమో! యీతరి నేవచిం చెద సర్వము!నో। 

శెపోచ్చ్చ్వాసముచే నాలింగము చేరె రసాతలము, | శేమభూవణు భజ. 
చుచు నుందును నేసతతం బచె నిలిచి పోయ న౧క॥ నో॥ ఇమ్మహి 
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నుక యుట నుండను నే గనుక నటుపయి స్మోగవాపడక; రమ్ము 
పొమ్ము (తుటిలోన మోతు గుండపతికృపను॥ కశువడిగను॥ 

వ. అని స్పష్టము గాం బవికిన సమ్మతించి లింగంబు విపునిచేతి 

కిచ్చి మూ తనివృ థికొఆుకు రావణు డావల: జని, 

క. మూత ము వికుగుట ముగియక 

రాతి)ంచరు డని:'రీతి రాకుండిన నా 

ధాతిసుకుండు లింగము 

భా(తీ నిడె౯ బశ్చినూస్తీకేట మున నపు కుక 

వ. ఇట్టుుచి నారాయణుడు స్ట య లోకం బునకు. జనియె. 
సీ. రావణుం డంతే యధావిధి మూ తపి 

సర్జన సి యచ్చటికి వచ్చి 

విప్రుడు లేకున్న వెనకి లింగంబును 

గదలింప నేమియు గదల కాన 

చెనిపోలుగ ర్రంబు శిరమున నేర్పడ 

గోకర్ణ మును'ేకు (పాకటముగ 

గలిగే నాస్థలమున,) క లంతఖన్న మనస్కు-. 

డంల దశొననుంయు నెయ్య మున బయలు 

గీ, చేతి పాతాళలోకంబు జీర, యచట 

ఎ యగ్భృహం౦ంబున నున్నటి మగువంగాంచి 

జఉందమందున మిచ్చి యానుద మొంది 

యతనితో నిట్లు మ్ ్ కెా స్నే సాంబు గదుర, 

ముఖారి. ఆదీ (వల ద బటికి) వె. 

నును! తనయ సథుకుయా దయజూహసునుయ! | మయ ॥ 
“యమైన సదన్వయజుండ 'రానణాహ్వాయుండ  లంకాధినుయి, (ప్రఖ్యా 

'యుతుడ॥ మయ॥ నాకు నీడగు చెలి నాక -ముర్హ్య -వరలోకములో త్రేక్ష 
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24 శ్రీ మోతీగుండరామాయణ ము-హారికథ 

వ. కపటవిపు)ండు నవ్వుచు నిట్లు పలుకు చున్నా (శు; 

క్రీరనః రూపక తాళము, (ఎందుబోతివయ్యా )వ లె. 

మంచి చెడ్డ లిందు నీవు గాంచవై తివి! రావణ! మంచి! వంచన 

గావించె సీకు డెొంచవెతివి యమాత్రము॥ మంచి ె డ్డ॥ _జెలసుతన్సు 

డావెను! రసాతలమునను మయునియలుంట్క బోల్. గవటంపు సక్రి 

శల నొసగాను నిను గొను మని॥ మంచి! దెవను_ర్హర్హలోకములు 

ఏ వెబుంగుట గాంచెద వని తావడీ బాతాళనుంగు చాచ మటుగుగ 

వంచనముగ॥ మంచి! ఈతుణమున మ యుసింలు౨టి "కేగి జూ డుము కనపడు 

సతి! మోవతగుండ దేవుసాశ్నీ మోసపోకుము! దశకంధర॥ 

న, అనిన నామాట నమ్మి రావణుడు దిరిగి ఎక లాసంబునకు 

వచ్చి,--- 

క, శంకర కపటంబున వి 

పంకజముఖనాకునిచ్చి పా తాళమునకా 

శాంకరిని దాచితివి నే 

గొంకకనట కేగి తెచ్చి క” నెదను గనుమా! 

వ. శక్ళతిమకాంకను నీవే కొను మం పార్వతీ! నిన్ను నా 

కర్చించి లింగముం గొని చనుచు ముందు వచ్చియున్న విసు”నితోః 

గలసి, 

తో! అల్బశంక శే నరిగి వచ్చెదను నంతవణకు లింగమును 
నిల్బుము నీకరనీరజమున నవనీసుర యని పలుకగను॥ రా॥ 

వ. బాహ్మాణు) డిట్లనియె: 

కీ ర్హస, ఆదితాళీము (వ“"పీటికి) వలె, 

కడువడిగను రావలెను; [గక్కూన నే జరవలెకుం దడ వంలు,ను 

లీంగమును ధరమిదను వె చెదను! వికుము చనుము చెడిపోనుగాది 

కార్య మానలను॥కడు॥ ఘుటి కాద్టయ మసదరుక గనిపింతుకు నావె 



హుందర కాండము! క్త 4ీ 1 

నుక ముట నుండను నే గనుక నటుపయి స్మోగవాపడక్క రమ్ము 

పొమ్ము (తుటిలోన మోత్షగుండపతికృపను॥ కకువడిగను॥ 

వ, అని స్పష్టము గా. బలికిన సమ్ముతించి లింగంబు విపునిచేతి 

కీచ్చి ఘూ తనివృ తికొజకు రావణుం డావలం జని, 

క్ర మూత్రము విడు మట నూగియక 

రాత్సించరు( డని:'రీతి రాకుండిన నా 

ధాతీీసుకుండు లింగము 

ధ్మాతి నిజ౯ బశ్చి మాబ్లితేట మున నపు కుక 

వ. ఇట్లుంచి నారాయణు)డు స్వీయ నోకంబునకుం జనియె. 

సీ రావణు డంత యధావిధి మూతని 

సరన చెసి యచ్చటికి వచ్చి 

విపు)ండు లేకున్న వెదకి లింగంబును 

గదలింప నేమియు గదల కాను 

చెవిభోలుగ ర్తంబు నిరమున నేర్పడ 

గోకర్ణ మనుపేకుు |సాకటముగ 

గలిగె నాస్థలమున) క లంతఖన్నమనస్కు-. 

డంలు దశాననుడు నెయ్యమున బయలు 

గీ చేతి పాతాళలోకంబు జేరి యచట 

మయగ్భవాంబున నున్న ట్లి మగువ6గాంచి 

డెందవుందున మెచ్చి యానంద ముండి 

యతవనితో నిట్లు పల్కె- న్నీ హాంబు గదుర, 

ముఖారి ఆధి (వల ద చటికి) వె. 

నువు! తనయ నికుమయా దయజూడువయ! | మయ | 
నయమైన సదన్గయజు(డ రావణావ్యాయు(డ  లంకాధీశుడ, (ప్రఖ్యా 

రీయుతుడ॥! మయ! నాకు నిడగు చెలి నాక -మ_ర్ష్య -వరలోకములో లేక్ష 
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వ్త్్తడ్త శ్రీ మోతేగుండ రామాయణము-వారకథీ, 

యె నిటువచ్చినాను! మయ॥ లక్షణమైన దీలగ్నమునందే మోక్ష 
గుండేశుక్చపను ముదిత నీం దగును! మయ॥ 

వ. అని ప్రార్ధించిన వారివణన సర్వము ముందే యెజింగియున్న 
వాండు కావున మయుండు మంచి దని కన్య నిచ్చి పెండి చేసి, 

తో, అరిభయ)కరు బస నొకశ క్రిం నరణంబుగ నర్చింది। తరు 

ణీని దశకంధరుని వెట దానగుగ6 బంపె మోడించి॥ రా॥ 

క, మందోదరమున నొప్పుట 

మందోదరి యనుచు జనసమాజ మునంగ నా 

సుందరి యొప్పెను రావణు, 

డందంబుగ6 చేరె లంక కతికయు దానుక౯. 

గీ, ఇట్లు లంక జేరి లంట. (బవేశిచి, 

తల్లికడకుం బోయి దండ మొసలి, 

యెల్లసంగతులను దెల్లంబుగా. దెల్బ, 

నాలకించి యామె యాగ హించి. 

వ. అఎగజ విభంగునడిగి లింగంబుం జె ముని యెజుగ శెక్సీ 

పంప నాసంగతి భంగపజచి దొంగజాడలం జని యూ యంగనను 

దెచ్చి ప్ర)సంగంబుం జేయ వచ్చితివి! బంగారువంటివనంగడమునవెంగలివి 

పుట్టితివి. బేలా! సీ § య ధ్రైర్యంబేలా! అని తృణీకరించిన రావణుండు 
లజ్జించి, 

తో: గోకర్ణ మునకు నరిగి పద్దుజు గూర్చి తపము జేయగను। 
ఆకమలజు డత్యంత వేమ. (బత్యవీ.మైన మొగ)క్కు-చును॥ రామ॥ 

ఫూరిక ఇ్యోణిః అట తాళ ముం 

కందోద్భవా! కావవే ! | కం ॥ అంజలి చేసి భక్ రంజిల్లగ( 

(మొక్కె-దను ॥కంజో॥ నాకుం దిలోకవళీకర కక బలాకృతి. ౫ కొనక 
౧ క్రేశ్గర చేకూరు ము ॥కంచో॥ పోలల నేం జిర కొలను లంకను నేలగ 

రాక్ పురపాలసుళ! వర మాయుము ॥కంజో। 



శచు౦0దలళల ళారడ ము, 246 

వ. అని వేడి వరంబులు వడసీ వచ్చి డిగ్భిజయంబుసేని సర్వ 

సుఖంబు లనుఖభవించుచుంటజె నదికారణంబువ--- 

ర్త, వె దేహీ యనుచు నామం 

దోదరిం గని (బమ'ె ఎదైన మునరిచె నిది యా 

మొద వానుమంతు పొకపని 

మోదంబున చేసి చనియ మోసవిధముగళా, 

వ అది యేమి యనిన నుయునకు బంధువుం డగు గయుం డను 

రాతీసుంయ (బ్రవ్మాను దపంబున మెప్పించి వరంబువడసి పరాకను 

వంతు డంలు వచ్చి. 

క. రానణుననునుతమున లం 

కావరనగరంబునందుం గాపుర ముండెళా 

గావున నాతనివ(స్ర్రను 

పానసి రానణునిశ య్య పై. బడవై చె౯., 

శనోహర: దశనదనుని వనము విభీవణుని తల్చమువై దా 

నుంచెళ! ఏళదంబుగ గవీవీకుుం డిడి మొకవింతచేసి యగు చొచళల. 

క్ర, రావణునగభ్ళు మొదలు గ 

'చేవారు*ంలుంన్లు గలయం దిరిగిన సీతా 

దప కనంబడమి నెమకుచుం 

బావని చని నయ్యశోోకవనమున కోపుడు౯, 

వ. లంకళో నంతటం దిరిగి యొొంనును గానక లంకిణి చేప్పిన 

గరు పకొర మతోకననంబున కరిగి, 

స్టా నానాపథ,మృ గాకులంబు నవరత్న స్థాపి తామూల్యసో 

పానభా జిత వావి యుక్త ముమల పా) పాదరన్యుంబు నా 

నానూన దుమశోభితంబసురటై త $ (స్ర్రీన మూక్షర్షము 

ద్యానంబందున వాయుజుంకు నెద కెన్ వార్ష ౦బునన్ బానకిళ౯, 



-ల్లైడ్షగ శ్రీ మాకుగుండరామాయణము వారిక థః 

వు ఇటు ప్యతివృ క్షమూ లంబున వెతకుదుం బోంలు మణివయ 

శత స్రంభసంభరితం బయిన భర్మహార్శ కీంబును గని యాశ్చర్యంబు 

నొంది యచ్చటను సీకేను గానక 'నెకుదిని నథెర్యంబు దోచి, 

ఖం తోడి; ఫా తాళము, 

నీతజాడ నాకు నెందు. జిక్క-దా మెరు! భూత లేడు వెంత 

కెట్లు వోనవ్రవాడను॥ నీత్త] దాన వేందుమందిరంబులోన జూచితి వాని 

సుతు లున్నయిండ్లు పూని చూచితి॥ వీత॥ సందుగొందులందు బోయి 

చాల జూచితి బొంనుగ వనంబునందు. బొంచి చూచితి॥న్క॥ చక్కగ 

నీ? వరాష గుండస్వామి దేవిని ఎక్క-డ గన్పింప దన్ని యెడల గంటిని॥ సీశ। 

తో; వనచరావళిని వదలి నన్ను శూరునిగా రాముండు మెచ్చె! 

జనకజపోబడి గన జాలుదు ఏవనుచు నానవా లిచ్చె॥ రామ॥ కాన 

వచ్చితిని కార్యము దీర్చెడు వానిరీతి నే డిచట మానినికోబడి గాన 

రాదు వేవుటు వెదకిల నేం డకటా ! |! రామ॥ 

వ. లంకీణి చెప్పీ నవిధంబున నీయశోకవనంబున నెంత కవెదకినను 

సీత యుండుతావు దొరక దయ్యె దైవమా ! 

కీత్ రాగము: అటతాళ్ ము, 

ఇక నేమిచేయును నెక్కడ లేదు! ఇక నెందువెదకుగు నింతి కన 

రాదు! ౨|| విసివిపోణములు విడిచెనో కాక, యసురుని చే దప్పి య్్థి 

దిబడెనో॥ యి॥ తనమాట విన కున్న, దానవవిభు కు నునిమెనో ! దను 

జులు దినినారొ కాక॥ ము! ఒకులకుంగాన రాకుండ రావణుంకు బగబేళ 

సులనుంపంబంపెనో వీడు! యి! భూమిజ జూడక [లీమోవ్షసండ 

ఛాముసికడ "కెట్లు దగం జేరువాండ॥ 0ల| 

వ, నేమ వృథధాగ జని. సీత దొరకలే దనిన ఛా ర్యావియోగ 
దుఃఖంబుచేం బొగిలి తత్ తణంబున-___ 
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తో: చమురు. రాముడు, జచ్చు లవ్నణుండు._- సరగున నది ప్ప ఇచ్చు లత 
విన్నంత జద్చును భరతుయు న తుఘ్నుంకున్ను జత్తురుబంధువు లంత! 

కామ! ఇనకుం మడగునుు నిటువలె నది గని యినజుండు జచ్చును 

- ఫీదప్కు వనచరు లందటు వరుసగ జత్తుగు ననితలే దనుచుం చెలుప॥ రా॥ 

స, ఉభయకులంబుు వ్యర్థంబుగ ఏరు జేయుటకంు నే న చటికిం 

బోవుట కన్నను, 

ర వానప్కస్టుని విధమున ( 
యి fe 

గానలకుం జేరి తపముం గావింతును; గా 

చేని జలసిభిని దునురుదు. 

గాని యెటన్ నహ్నిబొచ్చి కడువడిం జత్తుక. 

వ. అంతేకాని పా)ణంబుల పయి యాసవడి తిరిగి పోయి అంత 

మందిని జెరుపం దగ దని కొంతనటకుం జింలించి పిన్నుట. ననంత టా 

దాను ఇ్రరరంబు దెచ్చుకళొస, 

కనమాచ్, రూపక ము. 

చే మూనుదునా కనక నేనూనుగునా॥! రాముసికరుణాసార ఘు 

సనామిోా(దను (బసరింపంగ, పి ముతోకంబుల తో సునుండినం బరికింపక॥ చే) 
(ళు 

స్పష్ట్రంబుగ భూజూతే ను దృన్టికి జూవింపుడను ను నష్టదిశాపతులను "నే 

సల్లాడిం చద నుగాక్ష॥ నీ యూ॥ కుమ్మరిసా రెసిధంబున, నిమ్ముపా కుల 

గియుతేముగ దిమ్ముదికుగ. గిరగిర మని (త్రీప్పియు దిప్పలు పెట్టక! 
నేమా॥ నాలాన్రకు మోక్ష గుండ నాథుడు విని చ న్యునగను సఏలబ్రఎంకా 

పురిససురులతోలవణాగ౧బుధి ముంపక [1 నేమా॥ 

న వదోయొకవిధంబుగ సీతను గాంచి మజటిపోదునుగాని యఖ 

కింభోతే నూరకి నీదునా! యని నిశ్చయించి యతిలాఘువంబున నా మే 

డపై శెగిరి యవతల నిదానంబుగా నుపలవ్నీంచిన నచ్చట. 

తో॥ ఎండజొచ్చుటకు నెడములేక గడుమెండదుగ నాకులు బలిసి 

దండిగ గుబురై యుండిన శింశుపతరుమనాల.బుస సొంనీ॥ రా॥ 
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క. దానవతరుణుల మధ్యను 

దానును మరినాంబరంబు ధరియించి మదిక్ 

దినత్వంబునరామ 

థ్యానము నొనరించుభూసుత౯ గనుంగొనియెక్. 

వ. ఇట్లు కనుగాని యావృక్షంబుపైకి నెగిరి యాకులనడువు 

స్వల్పరూపంబున. గార్చుుండి చూచుచు, 

కీ ర్హన, ఆదితాళము. 

ఆనందం హృదయానందం! పరమానందం నిత్యానందం! జానకి 

గంటిని జనుము చేకొంటిని నేనుగృ తార్థుండ నిశ్చ యముగను॥ఆనం।సీశ 
కుశలముళరు (శీరామునితో. చేత మలకయగను జెప్పుటకు ఖ్యాతిగ నాథా 

గ్యంబున గలిగాను! నాతప మెల్ల నీ నాడే ఫలించెను॥ ఆనం॥ నృక్ష 

చరులు వే వేలుండయ వారి వీఫీంపకయ కటాఠునున మోక్ష పడ 

పతిముదిక నాకుము దక్షత నిచ్చెను ధన్వు(డ _నెతిని! ఆనంవం॥ 

వ 9 ట్లానందంబు నొంది జనకతనయతో భావంచుటకు.6 దరు 

ఆంబు వేచియున్నంత్క రాముని యాజ్ఞ చేత నొక్క-వనచరుండు వచ్చి 

సూత్మ్మరూపంబున వృతూగంబున నుండం జూచినట్లు రావణుడు 

గలం గని తేళ్ళ ణఅంబున లేచి, 

త్ కొన్నికలలు నిక్కువ మగుచుండును కొన్ని య బద్దం 

బగున్వు విన్నిటికిని నిది యటు లగునో కనియెద నని తీ(వంబునను 

| రా॥ రావసాంగనలు రయమున గొలువ రావణుండవనిజం గనను, 

దత్వుం డగుచు రా దశవదనంబుఎన దగ నిరువది భుజములును॥ రా! 

క, కాటుకకొండను బోలు ని 

శాటుని గని వా ముతనయు. డాక్చరషనున౯ 

జా టగునటు లాకులగుమి 

వనూటునలగనుచుంజె నసుర మాయాచేస్టల్. 
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వ. అంత రావణుండు సీతను డగ్వరి భయంకర వాక్కు-లలో 
'బెదరించుచు, 

ఫరణజుః ఆదితాళేము, 

నావమాటను మోారకు నలినావ్నీ ంటంకి ॥నామౌ॥ వేవుటు గాన 

నసీమల దిరిగ | రామ-ండు లంకకు రాలోలడా ! లలుక। నావమూ॥ 
మూండు లోకముల నోడక నాశెకు రాకునాపు లే రర చూసి ని 
నా! దానవకులనేతను బలవంతుడ నెన నన్నుబో నాడగుము యిక 
|నామా॥ రమణి, మోక్ష గుండరముణు ఏమై నింకేభ)కునొందిన దాన 
ఫల మేమి £ యుక॥ నామా॥ 

న. నిరంతరము నితాంతానంతలిమంతుండనై దిగంతింబుల 
నంతీనొందించచి సాధించిన బలవంతుని నన్ను నావంతయైన ముతనంబు 56 
జింతింపక, యంతయు డస్పిన దమొక్క--బక్క-మాననుని పంలు నింత 

భాంతి నొందెదన్ర పంతమా ? ఇంతట నయిన నాయుదంతుబు విని 
కంతు శేలియందు నాయంతరంగంబును సంతనసింపం జీయుము ! వీెకీల 

యుంతేచింత | 

తో బాళిమోఆ దిక్సాలుర నెల్బ్లను బంటులజేసెద నీకు; 
దాలిమితో. దత్కా-౦ంతలు బానిస తన మునర్చెదరు సీకు॥ రామ॥ 
శ్వ రాక్షస రాజ్య మిచ్చి నీకు నీయిష్టముచవొప్పూన నుంత్కు దిరుగ 
బట్టపు చేవిగని న్నిడి మేరవిడుచు నేలింతు॥ రామ! 

వ, అని యాని ర్భా గ్యుండు గర్భని ర్భ్ఫేదనకరములగు దుర్భావ 
లొడిన దుర్భరం బనక నిర్భయంబున రత్న గ ర్భార్భకతృణంబు వచేయటూని 
నాని దృణపాయంబుగ చెంచుచు నథోముఖమె (వత్యు త్రరం బచ్చు 
మన్నది 

కళ్యాణి: ఆటతో లే ముం 

రీరిరావణ! యాడు వోరిముందర నిట్రిపోరువములు పలుక ఫల 
మేమి చూడు ! శూరు(డవ్రు నీ వంటన రామునితో నెవరిచి నన్ను 
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చేరితివా ! సీను ధీరతతో ఘనము వినుము రఘుఏరు. జేముఆకజియున్న 

దొంగిలి పాటివచ్చుట బంటుతనమా॥ యోరి॥ సాగరశయనుని సాగ 

రాకుండ సీసాగర మేమా తి మాగును వినుమా! వేగశర వక్నూలను 

సింకించు; లేకున్న గడ్డము గాయ సేతువు బెరయం. గట్టించు; వచ్చు ౯జొచ్చు 

వీభ్రోగములు సీపురము నిన్నును బుతమి తుల? తోడల సూలుచు॥ నోరి 

ధారణిం చాళ్ళూరి న రాయణాత్శ విహార. డౌ మోకుగుండాధిశ్య 

రుడు గోరితమ్నునిః డ నికు గదిసి దల లన్ని లుల పై ౬ గూల 

జేయు నొడుగా తెలిసి | మొగ్గు తెగ్గు గనువారికే సెజుకౌను సెరున్టర 

తారతమ్య యు చెప్పవశెనా! యారి_ 

గ. అనిన జానకి పరుషవాక్యముల కలిగి 

కనుల నిప్పుకలొబుక రాకాసిజేఃడు 

ఉటిపిచూ చు చు నాపుమైకురవడిం చె 

వాలుజలఖిపిం చి తనసతి వలదనంగ, 

వ. మజీయు మందోదరి యిట్లనియె; 

క్రీరనః ఆదితాళీము. 

ఇదేమో పర్మాకమను ! సిదానించి యోజిపుము॥ ఇదె! 

అజేమి యాడుదానిపైకి దూరిపోయె చౌ బళా! ఇదేముంచిదా నెన్ను 

దిక్ చెల్పెద౯॥ ఇదేమి! సురాంగనాది రాముల౯ా వరించి పొందరాద 

యినశేందీవరాఖీ౯ జెరళా బెట్టగా! నిచేమి॥! కరంబు వం తుగుండ 

సత్పురేశ్వరుండు రాముడౌ పరాకా చిరాకా పరం బెంచవా॥ ఇదేమి! 

తో: అల్పభోగమునశై చెడ నేటికి నతివలు నీ కిక తేరా! 

తెల్ప్సుము మతి మొకతెతో నీకోరిక ఫ్రీకదే మొ! యుదిమేరా!॥ రామా! 

వ. నియంను (వియంబు లేక వినుఖురా లయియున్న యాోాపతి 

(వతేను బలా తోరము చే మచముట మర్యాద కాను. పరాంగ నాొసంగ మంబు 

పాపుబుగ నీ వెబుగవా! నిర్నుం గామించియున్న నాూవబ్ల నెల్ల 
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సౌఖ్యంబులు దెల్తంబుగ( బభొందరాదా? చాలదా? (పాణనాయకశ్యా, 

మానుము. (స్ర్రీహాత్య చేయక ఇంటికి రమ్ము, నామాట (దోయక, 

వ. అనిన ముదోదరి వాక్ళ్టంబు విని సీతను జంపుటుడిగి ౧లరు 

వది కన్నులనగ్నీకణుబు లురుల నుటీమి చూచి అయోయుఖ పూమా 

స్యహారిజట (త్రిజట మస శళాదర్యాది రాశ్నుసాంగనలం ద త్రేణంబున 

వలిచి, 
చేహాగ్: అగి తాఖేముం 

మారు గంటిరా! ఏంటిరా! చెైలులా రా! కలకంఠి మూట మొత 

కఠథిస మొరా! వెెంటనంటి ఛను నమనుముబుహొఆజ వాలుగంటిని 

దో డ్తెంకు నన్ను(జేర॥ మిరు! ఇక రెండునెలలు. జెప్పిననుగాని విన 

కుం జి నేని పీన్నుట దీదిం గోని కండలు దినుడు పందుకొన, మోతు 

గుండ హారి యడ్డుపడిన గాని! మిా॥ 

క, రావణు. డను రాంగనలకు 

ఏీవధమున నాజ్ఞయిచ్చి అుంటికి జన6గా 

సావెలయలు భీకరముగ 

భూవరనున జీరి తెలుప బూనిరి బుద్దుల్ , 

పుచః అరణ్య నుంను నిన్ను నావణాసురుండు చెచ్చుచో 

దిరంబుగా నెటుంగకున్న దీనమానన్రండు నీ 

వరుండు వానిమో:౭ద నింక వాంఛ మాని, రాక్షసో 

శరుకా వరింపు మెల్లభోగ శాలి వొదు నంగనా! 

వ, తవర్మిండు రాజ్యం బపవారింప ననడవోతె నీరుగండు వనం 

బుల6 గృశించు చున్నాండు, మూరావణుని [పతాపుబు వినుము. 

వీ, కాకీ! అటతాళేము, 

జగ 'దకి పిగు (డు పద్మజాతేకుల సంభన్రండు నగజాపతి సేవకుడు 

నవమన్నృథసుంద రుండు॥ జగదిక॥ మించి డిగిజయము గాంచి యన్ని 

లిపి 
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టిని సాధించి యాలంకను బాలించి గీతికా గాంచినట్టి॥ జగదేక॥ ఎందు! 

జాను లే కుండగ ముందె (బహ్మచేత వరమందినాంశు) వీనిగూడు సుంద 

రిచె వెభోగము॥ జగదేక॥ భూమిళోనమోాతు గుండధా ముడంగు రాము 

పయిం (శేనుమాని రావణుని. గామింపుణు కాంతావుణ॥! జ*%॥ 

తో; మామాటలు వింశే మంచిది నీకు మేము సేవచా 

చము। కోనులి వినకుంకే మజినిలునునం గోయుచు భవషీంచెదము! శా 

న, అని ంలుటు చుట్టు! “ని బాధించుచున్న  రాత్షసాంగ నల 

నిర్ణమ్యుముగ ఏశీంచి సితాంగన దీనత్వంబున, -- 

పీం, కాఫీ; ఆదితాళేను. 

ఇంతపంత మేలనమ్మ యుంతులార మాన రిమ్మ! చితి దోయ 

మేలటమ్మ! చెలగి కరుణజూడర న్మా॥ ంలుత॥ బల యు లేని నురుజు(డ్రైన 

బధిరుండైన నంధు.డైన తెలివి మాలిసక్రిడ యిసనజలునవ్రనివిడ నాడ నొన 

| యింత॥ భూమిలోన మోాఠు గుడభాము (డయిన గీకోడండ రాసుంటే | 

విభుడనుచు నుండ; నామది వే లానె పొండ ॥0లుంతే॥ 

వ. అని వేడుకొసిన దీనాలాపంబు లాలీంపక  భీక రంబుగ 

"పలు వేయుచు, 

తో: ెప్పిన విన దీచేడను నణీకియు నిప్తుడె ర_క్రము బీల్చి! 
చప్పరింతమాా ! సరగున గండలు చవిచూశపెవమూా ! నిట్బ॥ రా॥ 

ఇక గొన్నా భ్యూరక బోధించుచు నిటుల సె జెదరింతొవమూ! 

యొకట శెంట గని యోర్చు గలిగి మన మొవ్వునటుల 'జీయుదమా। 

అాంవూ | 

న్, 'ఈ పకారంబుస మనఃమోభుబు 'టీయు ముండల ది)జట 

మూల మది సహింపక వే టొక్క-చో శ మదించి నివురించి కల గోచి 
లేచి రాత్షస స్త్రీలను శీలి చి యనుచున్న ది! 
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సవరోజుః ఆదితాళీము, 

కల గంటి నే నొక్క కలం గంటిని కలలో నచేకములు గను 

టిని॥ కల! రాము జేనుగ చెక్కి రా. గంటిని; సామి తి వచ్చిన 

) జూడ గంటిని॥ కల॥ లంక? జొచ్చి రావణు? గూల్చంగ గంటిని) 

రు విభీషణుం జేలంళల గంటిం॥ కల! రావణునిపు త్రు లెల్తం జావ 

ని వేవేగ దశవ్నీణదిశకు నేగం గంటిని॥ కల! భూమిజ నయో ధ్యకు 

వోవం గంటిన్సి శీమోత్తు గుంబేశ్వరునిం జెలలం గంటిని॥ కల॥ 

వ. అసి తనస్వప్న వృత్తాంతంబు. జెప్పిన నాలించి భీతచిత్తలె 

సును వదలి యొక్క--చో నందటు బడి నినురించుచుండిరి® సీతా 

విలాపంబున_____ 

వ. ఏ రిట్లు కౌర్యంబు జూపుదున్నారు ! దైవమా ! దిక్కు 

వాన నెలినసి! ఈక ష్టం బెటులభరింప నగును |! 

జంరుసా టి; రా పకము. 

అంత వనిభార్య నయ్యు నడలవలసెను! జంతతోడ  పిరిచేతం 

-వలసెను నే॥ నంత; తెల్ల వార నన్ను బట్టి తింను రందణజు. బిల్లి 

ఎక చుదమాయెొ ! భీ9ి నొంతురు॥ అంత॥ మోతుగుండ రాఘనవ్రుం 

త జేసెను! రాతసుల బోనులోన రాటుపెశ్లును॥ అంత॥ 

క. అని శో కావేశంబున 

గనుగవలను నిరువరదగా౭ గాజుంగ నా 

వనజాశీ శింశుపాతరు 

సఘునశాఖను జేతనూతగాం గాసి లేచె, 

వ, ఇట్లు లేచి నిలువంబడి దిక్కు-లు పరికించి చూచుచు, 

వసంత _ అటతాళము, 

ఏరపీతలకు బవజూలనే! ఏం చాధలకు సార రాక్షుసుల చేం 

లుబకన్నను, ఏరవనిశనై భువి ఏకుటమే లగు! ఏర వేవేగ 
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మెడకు నావెణియురి నెట్టి యీవేళ నిచ్చట జీవము విడిచెద! పీ; 
భూమి మోత్సగుండధానునకుగాని యోామేను నిలిచిన నేమి పోయిన. 
నేమి॥ పీరి॥ 

వ అది మరణంబునొంద నిశ్చయించి తనజడను గంఠంబునక్వ 

నురివెట్టుకొన నిశ్చంలయించి యుండిన, జానకీ విపత్తురు దీర్చుట కిదియ 
కదా తరుణం బని యెంచి మరున్న ందనుండు వీ వినునట్లు సూక్ష్మ 

స్వరంబుతో సి ట్లనుచున్నా౧డు; 

ద్వి! అవనీతిలక మళయోధ్యాపురి నున్న! రవికులుం డగు దక్ష. 

రథరాజవుణికి। వర రామలవ్ముణ-భరత శ్యతున్ను! సురుచిర నాములు 
సుతు లుడలుంచ్చి! రందు జ్వేష్టుండు రామాఖ్యుడు తమ్ము!డుందరుణి 

యునుదోడుగ రాగం దం్మడి[పనుపున దండకావని కరుజేర | దనుజాధ 
ముం డగు దశవదనుండు | చని రాము డట లేని సమయంబునంచె | 

జనకజం నొనిపోవ జాడదీయుచును | అలజటా మువు సెప్ప ననుపు 

లెటీంగి | కలంతల బుశ్య మూకమ్మున విడినీ | వాలి సుగీవులు వడ్డి 

గలహీంప | వాలిని జంఫి త్మీవమున సుగీవుం | గవీరాజ్యుమున కధికా 
రగా చేయ. | గపిపతియాజ్ఞ చేం గదలి మర్క-టులు | దిక్కు-దిక్కు 

లకు వై చేహిని జూడ | (గక్కునం బోయి రిక్క-డికి నే నొకడ । శత 

యోజనములు సందమ్మా దా(టి! (పలి లేని బంకాపురంబును జొచ్చి! 

పుర మెల్ల వెదకి గొబ్బున వనమంకు! బరువడి నొకశింశు పామూబము 

నను | నురుదుఃఖకలితయై యున్న సీతమ్మ! నరనితి ధన్యు(డనై శీ నే 
ననిన. 

వ, అ వ్వాక్యుంబులు (శవణానందంబులై నం దన యుద్యమంబు 

మాని చెట్టున కెగంజూచి, యెవరు గనబడనందున నెమ్యునంబున--- 

జంరఖూటివ; అటతాళము, 

శురార ంలదియెంతో వింత! కారణ మెటుగను గానిసుమంత! 

లేరెవ్వ రితరు లీచెంత్స వారక నాకాశవాణిపలీ3ను! లేక ఘోరరాక్ష 



చురిదర కాండము, 2న్ర్ 

ఫలే! యి ట్లూరక యనిరొ! శే॥ డౌశార॥ కలయేమో! చి త్తవిక 

లమో! కల యెక్క-డిది! నిదగాన సిశ్చయమో! తెలివిలో [భమ 

రా ది చబేమో! లలల నారాయణకవి నేలు మోవత్షగుండ నిలయుని 

శజుక్ గు నిశ్చయ మెటుగ న! డా॥ 

వ, అని యిట్లు డోలాయమాన మానసమె యిట్లనియె, 

క్, శ్ర )వణానంద ముగా రా 

ఘవుక థ వా (కుచ్చినట్లి ఘను లెవ్వారో ! 

(పవిములవు:గ దర్శన మిడీ 

వివరింపలో రాజి యెల్ల వృతాంతంబుల్ , 

వ. అని మనోభావంయబు వెల్లడిచేసిన నానందించి జిళ్లుడు 

ఫొడుగుగల వానరాకృతితో హనుమంతుండు చెట్టు దిగి వచ్చి వీ శ్రా 

దెనియెదాట నంజలి బధ్గుండయి నిలిచిన జానకీ భీకినొంది. 

తో; వనచరరూపంబున దానన్సం జెన్వాడో! రావణు డనుపం! 

జనుదెంచెను రాతసమాూాయ లటం చును దలచియు గనునొనక॥ రా॥ 

వ. అధోముఖయై యూరకుండిన నాంజనేయుం డి ట్లయె: 

కాఫీ? ఆటతాళీము. 

వొయుతనూజుడ) వానర జన్ముండ, మాయలుగా వివి) 

ఘూనుము శంక॥ వా॥ ఖ్యాతిగ సుగీవుదూతను సచివుడు మాతరో! 

నే హనుమంతా భిఖ్యుడ॥ వా॥ దండిగ ర్రీమాతు గుండేశుడై కోదండ 

రామునకును దానుడ నమ్ముము॥ నా॥ 

వ. అనిన, సీతాదేవి యనుచున్నది: 

తో: మీరు వానరులు, వారు మానవులు మోకును వారికి 

| ఇటుల | ేరువదొరశెనొ! స్నేవాముగలి7గానొ! చెప్పుము. కెలిసెడు 
నటుల॥ రా॥ 

న, అనిన, వానుమంతుం డిట్లనియె: 

+e 
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. నిను. బాసి వెదకుచు నీభర్త బుశ్యమూ 

కాదిచెంతకు రాంగ నర్య-సుతు6డు 

సుగీవుం డనువా-డు చూచి యచ్చెరువంది 

చేరువకరుదెంచి చెలిమిచేయ, 

వాని భెర్యును గొన్న వాలిని వధియించి 

కిష్కింధ నిచ్చ స్నుగీవునకును; 

నతే(డు (బత్యు పకృతి నాచరింపల 6 బూని 

నినుజూడ బంపించే వనచరులన్ము 

. వారిలో నన్ను. బిలిచి సీవల్లభుండు 

గుజుతుగాని చ్చె ముద్దుటుంగర ముం దీని 

సింయునికి నారయుచు జడనిధిదరించి, 

వచ్చి ని న్నిందు. గంటి మద్భాగ్యవళశ త. 

వ. అని చెప్పి మజీయు, 

కీర్వన, ఆదితాశేము. 

రాముము[దిక గొనుము ! రామమ్ముదిక రావు సామాశ్షరము 

లున్న రమ్యమ్ముదిక॥ రాము! నిన్నాసంగెడునాడు సీదుజనకుడు పన్నుగ 

నల్లునకు నిచ్చిన భదముదిక॥ రాము॥ భానుతనయుడు మము బంపు 

నప్పుడు నానవాలు రాము డిచ్చి నట్టి ముది)క॥ రా॥ అవయంబుగ 

గడు ననర్ధ్యమైతగ వరాక్ష గుండ చేవు వేల మురియు ము[దిక[! రాను 

ము|దిక। 

సద్దికొని యానందబావ్పముబు రాల ని ట్లనుచున్నది: 

తో. (పాణదాన మొనరించితి వన్నాపవన నందనా! నాక 

దీననై న చేశేయుపకారను: బూనిస్తేతు నీకు!€॥ రా॥ 
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తో; బుద్ధిమంతుండవు,  పుణ్యపురువడవు, శుద్ధమనస్కు-ండ 

సనఘా ! యుద్ద చరిత! నాయిడుమ లెల్ల నీ విపుకు గంటిగద సరగ॥ రా॥ 

కం. తోడి: ఆదితాశీము. 

మారుతీ! (శీరామునకు నామారుగా వచియింపుమా! చేరిదను 

జులు బాధచేయ గృశింశ నని వచియింపుమా॥ మా॥ రెండు నెల 

లగు నంతకును మని యుండు నని మెటిగింపుమా ! మొడిరకంసి 

మూకచే దినగండ మని వచీయింపుమా 1 ॥మా॥ జాగువలదని పలు 

కనా! వేవేగ ర మ్మని తెలుపుమా ! బాగుగా సిరావణుని వై భోగ 

మును వినిపింపుమా॥ మూా॥ రాక్షుసేందుని తలలు ధర బక రాల్బు 

నుని వా(కుచ్చుమా | మోకు గుండపురీశ సికుళు మొ) కా నని (పక 

ింప్రుమా॥ వూరుతీ। 

గీ, చేర్చి చేరమి నెగ్గులునిన్ను బలి! 

యనుభవించితి తత్ఫలం) బదియు మజచి 

యన్నతోం గూడి వచ్చినన్నాచరింపు 

నునుచు నాముద్దుముజదితో ననుమువత్స్చ! 

వ అని కడువినయంబున నుడిసిన బుడమికుమారి నుడువుల 

(లరీ యాంజ'నేయుందు-- 

బేగడ, వాపు 

సంశయిం'పరకు సాస్టంతములో సీవ॥సంశ॥ వింశతి బాహూని వి కమ 

నుదీయెంత॥ సంశ॥ ని న్నెగ్గులాకుట. విన్నా శే నహప్పుడ్కె తన్నయూసి 

వెనుతగీత్తి _సెచితి! సంశ॥ ముల్లోకములకు. దన్ని వౌ ని౯ా డెచ్చు 

సెల్లప్పు డీలంక యెలంగనుట శీన [సంశ॥ శి మోక్షగుండ శ్రీరాముని 

లక్ష్ముణు చామాశ్నీ, తోడిచ్చి వాని జంపి” చెద॥ సం॥ 

త్రో: పుత)పొతిహితముఖ్యులత "దెస మొఆకుడు రావణుండు! 

ధ్యాతి నయోధ్యకు ధవుకును నీవును ద్వర గో జేరుదు రనుడు ॥ రా॥ 
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పీత_ తో; మంచిది రాముడు మటి లమ్మణుడునుమర్క-ట నైళ్య 
ములెల్ల | నంచక వారధి నెటులదాటగల లెజిగింపును విలసిల్ల[ ఛా! 

వ. అనిన, 

హ-క. రామున్నిసైన్యయుతంబుగ 

నామూపున మోసికొని ఘునంబుగ నుదధిన్ 

భామిని యవలీల గ నే 

దీముతి దాటింపం గలను డివిజులు మెచ్చన్. 

వ. ఇంకను గార్య _బు లెల్లను సర్టిల్బ కాలుబున నె వేర్చం 

బడును. ముద్దుటుంగర మిచ్చిలింగ దా 1 మరల రామున కొనుగ్ఫుట 

కొక్కయానవా లిమ్ము తల్లీ ! భక్తజన కల్బవల్లీ! 

క, అని పలికిన ముదముందుచు. 

దనజడలో నిమిడియున్న తలమానికము౯ 

హశుమంతుని యంజలినిడి 

జనకజ వెండియును బలికె శంకాన్వితయై. 

వ. అనంతబలసంపన్నులగు రాక్షనుల నింత స్వబ్పశరీరంబుగల 

మో లెట్లు జయింతురు * అదియొకగొప్ప సంశయం బనిన్క జనక 

నందనతో. బవమాననందనుం డిట్లనియె: 

తో, పూర్వరూపమున బొడగ్షైదనో ! పొలత్కీ కనుగొను 

నుచు 1 బర్వ తాకృతిగ . ఇావని పెరిగిన బరికించి భయంపడుచు॥ రామ! 

వ, జానక మ్మ కనులుమూసికొనిన నతం డెప్పటివలె సూత 

రూూపంబున నుంజె. అప్పుడు కనులు దెజుచి. 

కళ్యాణి: దూపకము* 

పవనతనయ, రాము జేర బయనమగుమికవివరంబుగనావా రన్న 

ఏనిపీంపుము దయతోడను॥ పవన॥ నీజవంబు వింటి నేడు నీబలుబు 

గంటి ఆజికి జాలిన మేటివి యవురా సరి యతివేగమె॥ పవన॥ మోక్ష 



సుందళశకాంద ము; బిర్ర 

సండపతికి నీవు ముఖ్యభటుండ వైత్సి వీకణమున మాణిక్యము పృద 
మేశున కర్పింపుము?॥ బవన॥ . 

వ. ఇదిగాక యిం కొక సమాఇవాకంబు చెప్పెదపినుము, 

సీ, శ్రీరాముండును. నేను జిత)కాటా(దియం 

దుండంగ వంచించి యొక్క_కాకి 

న న్నంట్క నలిగి తృృణం బొండు వైచిన, 

(బ్రహగ్జిస్రుమై వెఎటం బడి జగ్మత 

యంబు (దిప్పిన, శరణం బంకుల గానక 

కావుకాన్రు మటంచు6 గాకి మరల 

వచ్చియు! దనపా,/పుం జొచ్చిన, దయగల్లీ 

రయొకకన్ను నృన్ర్రంబునకు నొసంగు 

గీ మనుచు రథ్నీంచె, నట్టి దయాంబు గాని 

రావణుం డిటి కూర కార్యం బొనర్చ | లు 
నూరకుండుట కిపుడు నానేర మేము! 

చాలవినిపింపవయ్య వాతూలతనయ'! 

వ. అనిన హానుముంతుం డిట్లనియె; 

ర్, అమ్మా యింక ద్య్వరలోం గా 

ర్భమ్మ్మబు సకలంబు దీర్తు నాకలీ* గొంటిన్ 

'నెమ్ముది సీవనముందు ఫ 

లమ్మ్లులు దిని వోవంగా సిలవు నా కిడునూ. 

వ, అనిన ముది దటులంచేసి తరగ బొ మ్న్ వల్ల యని 

జానకీకీ వదనం బొనర్చి కదలి తాను వచ్చి వోవుట రావణున శెజుక 

సజుచువా.డై 

తో: ఆయకోకనననుంకు సీతయిన్నట్టి చెట్టు దకంను | 
గొయక్ యన్నియు వాయుతనూజుండ్కు పడందో)సెను చక్కంగను॥ 
రాము॥ 

$4 
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వ. ఇట్లు చుట్టుముట్టి వనం బంతయు. బెకలించి యార్చి పేర్చి 

'యెదిరించిన వనపాలకుల నెనిమిడివేల మందిని యొక్క పెట్టునం 

గూల్చిన, రాక్షుసస్ర్రీలు నివ్వైరగంది సీతను గనుంగొని, 

కమాచ్ః ఆదితాళేముః* 

అతం జెవరో ! జానకీ! ॥యత॥ _ వివిధవృతుముల, విఆచి 
వేయు! నత॥ వనచరునిరూపము ! సరి పతాపము ! ఉరుబలపీరుల 

నుక్క-డంచె॥ నత॥ నిను. గాంచి పలికెను బుటనుండిపో యెను | 

యెంచ మోవగుంజేశుని చెలి! యతంజెవరో॥ 

వ, అనిన నామె యిట్లనియె. 

తో. శోకముచేతను (సుక్కు-చుంటి నిట నా టు తెలియును 

నదియు! బాెికటముగ  మోరాక్షసమాయలు మాకే తెలియగ 

వలయు! రా॥ 

వ. అని పలికిన వారు భయంబును బొందుచు. దగ్గరా జని 

రావణు. గని (మొక్కి యిట్లనుచున్నారు. 

కీశకాన ఏ ఆదితాళ్లము. 

మిరు గృహము చేరిన మాద నచట జరిగిన కారుబొరు 

లిప్పుడు గరుణ( జి త్తగింపుడు॥ మోరు॥ కోతి_యొకటి వచ్చెను సీతతో 

భామీంచెను భీతి మేను 'బెంచెను బిట్టువనము దు)ంవెను! మిరు! 

రాకుసులను గూల్చెన్వు రమ్యహార్శ మక్కెన్కు మోాత్సుగుండహరి 

కిని ముఖ్యుడం చు. దోం చెను! మారు! 

| వ. అని పలికిన రావణుండు మహాక్చర్యకోపంబులు పనంగొన, 

ఇనుబదిచేల రాతసదళంబులబలవంతుల. బంపె. వారు చనిరి. అంతలో 

సూర్యోదయం బగుటయు, 

స్ప పం క్రీకంఠుండు దనపర్యంక మున నున్న 

కటిబంధనము గని, గయునిదిగను 
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గుర్తించి, తనపత్ని. గూడినాం డని యెంచి 

ఖడ్లంబు గొని చంప గవిసినంత 

(స్ర్రీహత్యవల దనిచవెలులు నివారింప 

నుడిగి యాగయునింటి కురువడించి 

సీనిచే మృతి విధి వానికి లిఖయిం చెం 

గాన ని(దితుని ఖడ్లమునం దునిమ్మె 

గీ, నరితే€ దన పాను పైనున్న యంబరంబు6 

గని విభీషణుం డన్నదిగాం నెటింగి 

సరమను వధింప( జందహాసంబుబూ నె 

వలదు (స్రీ హత్య యని (స్రీలు దెలుప మానె. 

వ అది మొదలు రావణుని సాంగత్యంబువదలి యెట శేనియుం 

బోవ సంకల్పించు మండే. ఇక్కడ రావణ, పేరిత రాక్షసదళంబులు చరు 

దెంచి, 

తో: తోరణకంబము తుది గూర్చుండిన మారుతిపై బాణ 

ములు | సారెకు బఆపిన, సరకుగొనకదా సరగ జేసే శకలములు॥రా॥ 

వ. ఇట్లు గకలంబులు వేసి వారిపయికి గుప్పించి దుమికి క్షణ 

మూ[తపములో నందజఅను ముస్టిఘట్టనల చే (మందించిన, పహాత చేవుల చే 

నవ్వా ర్త తెలిసి యచ్చెరువొంది రావణుండు వ[కనాసుండు బంగళా 

తుడు దీర ర్భజిహు డు నశ్న్ళవక్షు(డు, శార్దూ లముఖు(డు ననుపేరులు 

గల యెదుగురు చసేనాధిపతుల౭ బంవిను వాకు చని, 

త్రో: శికలు వేయుచు మూకలుగట్టి న రాళిం ది వగతి (వేయ | 

నీకరముగ గపీఏరుండు బెదరక, తోకతోడం బొడిఫేయ [1 రామ! 

వ. వారును బోక చుట్టుకొనినం దోరణ స్తంభనుచేత నొక్కా 

కని మోది చకాగాడిన, నది తెలిసి దశకంఠుడు ర కరోమ శత 

జిహ్వా రుధిరలోచన స్తనితవా స్త శూలదంథమ్ట,దుర్నుఖ వ్యామ్రకబళు 

లను నేడుగురు బలశాలుర6 బంపె, వారుం జసి 
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కీ రన ఆదితాళేము, 
జూ 

ఎక్క-డికోతివి. యెజి గింపు నీడొక్క- చించెదపు వై 

మిక్కిలి నీమెఆ- మెచ్చులుసూపక॥ యెక్క-డి॥ తొక్కిన (తః 

నుక్కు-న నోటంగక్కు-న నెత్తురు -|౫ కెద వు॥ యె॥ కండలు 

గుండెలు చీలిచి వండి తింనుమ వబ్చిడిగ।! మ॥ మోతుగ 

రశీంచినను రాశవీసులను జేరగ దరమా:॥ యెక్క-డి॥ 

వ, ఇట్లు (పగల్భంబు లాడుదు బాణపరంపరల ముంచి; 

మంతుం డట్టహాసంబున, 

త్ో? ఉఇరగంబుల వై కురికకు గరుడునికరణిని _బెంబడ ద 

రథవాయముల నురుము చేసీయమ పురి జేరగ వారి నూకి! "రా 

వ, భుజాస్సాలనంబు చేసి నిలిచిన, నదివిని (పవహాస్తు 

డనంత (పతాపనిర్ణి తాంశుమాలి యగు జంబుమాలి రావా 

వెడలి వచ్చి “వేదండతుండనిభం బగు నుద్దండభుజాదండంబున | 

డంబుననుండిన కొండల నెనం బిండిపీండిగం జేయ(జాలిన దండి 

నగు నాదండకు. బుండరీకాతుం డైన రా నోపండు. నీకండ ల 

కొంయిన జాలవే! మంచి దుండుము! భండనంబున నీగుండెణు 

దండధరుని యండకు బంపెద మొండి! నామాట బహుఖు? 

యనిన, విని యాంజచేయుండు- “ఖంజేందుమాళి కోదండంబుః 

చేసిన కోదండపాణిభటుండ! చండాంశు సుతునిసచివుంజ! 

నేయు-డ! భండనభీముండ! గుంజెగల ళూరుండ వయిన నిండు వే 

రారా రండా! ఇప్పుడే! మాయుంతు నీముండ! చేసెద మరల వ 

కుండ!” ననిన, 

తో; జంబుమాలి రోవంబున బటుబాణంబుల మైెంబ 

శంబుజెడక సాలంబుచేత ఖండంబు చేసికడుజేవ॥ రామ॥ 

వ, పయి బడందుమికి ౦ థరథ్యంబుల. జూర్జంబు జేసిన్న 
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త్రో: అడిదము బలకయు నతండుల బూని పై నడరిన నంత(ఏ 

లోన | బిడికిటం బొడిచిన బీరము చెడి వడిం బడియె నాతం డిల మై న॥రా। 
వ. ఇట్లు జంబునూలీ యాలిగిన నావా రృ విని చింతించి రావ 

శడు విధా పాకు భఛాసకర్ష దీగ్గ గ్భజిహ్వ (క పఘునాదయులను పంచే 
నాగ నాయకుల ననికి. బుపిన, నాకు (బతాపం దీరుమడింప జని, 

బ్యాండు: ఏక తాళము. 

మావనంబు బీక్రవై వ నీ వెవండవ్ర? పోవా! లేవా! యీవిధి౯ 

డావగ౯ చేవుండు నుదుటకా దిరముగ|నాసెల౯్ గావున బెగువ౯॥మా॥ 

శేరారారా! చేరగ౯ా బోరయగ్న౯ా శూరుడ వైన! ఘారశరములుకా 

సారెకు వెడ లతె౯॥ మావనంబు॥ చుట్టుముట్టు పట్టంగ౯ా గట్టిగన్ నెట్టి 

లాగంయగళ౯ా, జుట్టము లెవరు తట్టున వాప౯|! మాననంబు॥ మోకు గుండా 

ధ్యముని పశ్షుమె రాతసులపంి దక్వడ వగుదుా దండు వెడలివో 

| మావనంబు॥ 

వ. అనిన నాంజనేయుండు తగ్గు మొగ్గు తెలియక నెగులాకుదు 

నాదగ్గర (జేరిన రక్కసుటు నుష్టనూచమయిరి. మారు క సిగ్గు లేక పెగ్షెలు 

స్నుచు నగ్గలంబుగం జాట్టుముట్లితిర ఇప్పట్టున మాపొట్టలు పగుల 

గొట్టి కట్టునం బా దుపట్టి పట్టణంబునకు నెట్టకున్న నే జెట్టినా | 

వట్టిదిగా ద ట్రిట్టుంబోక దిట్టంబుగ నిలువుడు రాతుసాధములా రా! అని 

ఫలికి, 
తో: వారిపెన గడువడిం బడ దుమికియు వారి బాణముబు 

గొనక్ | దోరణకంబనుతో నొకొ-క్క-నిం దునముగడగ నటు 

వెనుక! రాము॥ 

వ. ఇంతయువిని రావణుం డశు కుమారునింజూచి, 

లో: వనచర ముక్కంటి వచ్చి చొచ్చిమున ననమెల్లను బెక 

లీచి | దనుజుల జంపెను! దగం జని గూల్చ్పుము తడన్రసేను శెద్ 

6ంచి॥! రావు॥ 
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వ, అనిన మంచి దని యత్షకువూరుండు బహువైన్యయుతు 
బుగ రథారూఢుండయి నడచి తోరణ _సంభంబుపయి (పళయార్కు-ని 

పగిదినున్న హనుమంతుని. గని, 

పంచచా॥ దురంబునందు నెంతవానితోడ్ననెన బోరి బల్ | 
పరా కమంబుః జూపునట్టి పం_క్రికంఠు పుత్ఫుడ౯ ! బరాకువూని 

యిందు సిల్వు పాశిపోకు! వచ్చె నా। ఛరంబు లక్ష్షయంబుగా! వశంబు 

గాదు చూడుమా | 

వ, అని వెక్కామ్ము లొక్కు-మ్మిడివై చిన, 

వా, పంచచామరము. 

పరేశుండైన రాముబేవిం బట్టి తెచ్చినట్టియా దురాత్నునై 
)0చు తెంపు తోడవచ్చి నాడ న్ శిరంబు ద్రుంచి నేడు విందు సేతు 

భూతపాళిక౯ల | దరంబుగాదు నన్ను పంక దాం మళ్ళ వోవలగకాం 

వ. అని పలికి పెకి లంఘించి యతండు వెచిన చాణంబులు 

మూ+ణ౯ంబు చేసి, న న 

తో, హుంకరించి వానియురమున రాముని కింకరుండు పొడు 

వగను | బి)కము చెడి విలవిల దన్నుకొనుచు విడిచెను దన పాణ 
మును॥ రా॥ 

వ పిమ్మట. గాలరి చేత మెట్టి యతని సైన్యమును విబుకు 

మార్చిన నక్కు- నమూరుని మరణవా ర్త వాత శేవలవలన వీని రావ 

ణఖుంసు సిరిషిణుండయి. 
రా 

పున్నాగవరాళి: ఆదితాళేము. 

ననుం బాసి పోయితే! నిను గోలుపోయితిన్! అక్షుతనయ! 

॥నను॥వనచరు డెవ్వండో! చనుచెం చెమృత్యు వె | యశకుతనయ ! ॥నను॥ 

బలశాలి వనుచును, బరికించి చూతును అశక్షుతనయ ! ॥నను॥ (ఖై 
మోాకుగుండ శీరాముడు పంపెనో యత్షతనయ ! ॥నను! 



నుందరశ్రాండీము, సేద్రేగ్ర 

వ, ఇట్లు విలపించు లేం! డికి నిదజిత్తు (మొక్కి- యిట్లని య; 

క్ సీతనయునిచానున ౩ 

యీతీరున దుఃఖపడిన నిది మే లగునా ! 

నాతండి సెల విచ్చిన 

నాతని నేంబట్టి తెత్తు నరనిముసమునకొ, 

వ. అనిన దై రంబునొంది, 

తో: సురపతిం ౫లిచిన_జోదును నీ వతి భూరుండ వగునువు 
కాన | సరగున నావనచరుని బట్టి నాసన్నిధి కిక చె మ్మవిన!! రామ! | 

వ. పృళయ కాలాభీలజూజ్వుల్య నూనమహోనలంబు చందంబున 
నుండిపడుచు దండిభటు లనేకులు గొలువ ర ధామాఢుండై చని తోర 

౧ స్తంభాగ్గంబున నుండిన మారుతిం గని కోపాటోపంబున_. 

కీ రన: అదితాళేము. 

ఉం డుండు ముండుము రా! కోతివాండ ! [ యుండు! ఉం డుండు 

బహురణ పాండిత్య మున్నట్లు మెండుగ దిరిగేను! తుండెములుగం జేతు॥| 

నుం! (ీమోత్షగుంజేశుని సతతము చేవించువాడ వని నామదికిని 

దోచి! న న్నిడిరించుము ! నే మేఘనాథుడ! సీజిడ్డు వదలింతు! నుం 

గుండు! | 

వ. అని పలికిన హూనువుంతుండు._- 

తో, రామునిదూతను రాక్షన  వినరా-భూమిజ పొడగన 

నచ్చి! వేముటు నిచ్చట నివారించితి నావికముంబు గనంబజిచి!! రా! 

వ. ఇదివజుకు వచ్చిన మీావారలలో నిన. గలిపెద రా రమ్ము 

రుడు, మేఘ నాథ్టుం డతని శరీరఠంబుమై జబొణవర్ష్గ ౦బు గురివించిన, 

లమ పెట్టక దత్హ్మ అంబునం (౧౦దికి వచ్చి తనలాను మెజయ 

తో; అతనిరథంబును నవనింగూల్చి మణీ యశ్పిములను మడి 
యుంచి | ధృతితో భటుల వధించిన మజియొక తేరు చెక్కి యెడిరించి। 
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బ్రహ్మా స్ర్రంబును బరువడివై చియు బవనతనయు బంధించి | (బహ 

దులు వి|భమపడ రావణబహ్మ్ చెగటికి మించి|! రా! 

వ అనేక విధంబుల. గొట్టుచు?ః దిట్టు దు బెి'ధింమచ్చ 

దోడొ-ని వచ్చి రావణుని యెనుట నిలిపీరి, (బ్రహ్మచే మున్ను 

వరము( గొనియున్న పహానుమంతుని బ్రహ్మాస్త్ర మేమియు బాధింప 

దయ్యె. అపుడు రావణుని యాజ్ఞ చేం (బహ్మాస్తుం డిట్లనియె. 

దర్శ్భారుః అట తాళము, 

ఎవ్యరివాడవుర! యెతిగింపు రాజుతోడ! నిప్వటి కందు కొల 

కేతెంచినావుర॥ యెవ్యరి॥ వన మెల్ల బెరుకగ దనుజుల దునుమం౫ 
బనియేమి నిక్క-నుగ బలుకు నివే చేమిర॥ యెన్వరి! 'నెజఐవక్ ఈ లంక 

పురిని. జొచ్చుటకును నారిహరులకు నైన నలవిగా దంచెటుంగవ। 

యెన్నరి।! ధారుణి మోవ్షగుండథాముడొ ! శంకరుడొ |! నారసగర్భు 

జేనొ! సరగున బంకినది॥ యొవ్వరివాండవుర॥ 

వ, అని యడిగిన నాంజనేయుండు రావణుని దిక్కు- నభిముఖు: 

డంలు యిట్లనియె, 

క, ఓరీరావణ! వినరా ! 

యాసేడు జగంబు లెల్ల నేలెడు నీను 

న్నారాయణాంశభవుం డగు 

(నీరఘురానునకు నేను భృత్యుండ సుమో. 

గీ, జనకనందన నెమకుదు వనుల వెంట 

నలజడుల రామలత్షుణు లరుగు చెంచి 

బుళ్యమూకా ది జేరి సుగీవు 'జెలిమి 

గనిర్కి నన్నంపిరిటకు జానకిని గాంచ, 

తో: దశదెక్కుూఅ ను ధరణి నందనుండు దజీ మెనుగపీ మై న్యముల 
విశదంబుగ నేవెడలీ జానకిని వెదకుచు సత్వము మిగుల॥ రావు 



లే 

షృందర శాంజీ్మ; త్త 

వ, సము[దంబునొక్క- కాలునంబోలె దాటి నీనగరంబు. బ్రవే 

రించి వెదరుదు నశోకవనంబుజొచ్చి, నింశు పావృతుంబుకి)0దం 

సాగ్చుండన- 

తో: సీతరు గని రాము శేమము శెప్పితిం బీతిగ నుంగర 

మిచ్చి; |! భీతినేగకయ-_నా తెటిగంత యు వివరింపంగలోదలచి॥ రామ॥ 

గీ, వనము (గుంచి వేగ వనపాలకులం జంపీ 

ర్ ను సేననెల్ల నిరు చేసి 

పర గసిం దజిత్తు (బహస్టీస్రుయునకును 

జికి- వీవుకడకుం చేరింనాండ, 

తో: చావను |బ్రహ్మాన్ర్రంబుచేత నటుగానున జిక్కి-తీనేశు! 

భావింతువొ నను బాధపెట్టగా రావణ, నాయుసుతుండ॥ రామ! 

కాఫీరాగము అటతాళేము, 

దానవ, రాన్నుపతౌపము సీమదిగానన్ర సీ వటుగావున [దుళ్ళి 

దు 1 నే నెజిగించెద ! నిన్నుజయించిన ! వానిని వాలీని వధియించె 

బాడుము॥ చానవ॥ ఖంజేందుధరుని కోదండము విఅచెన్యు దండిగ 

భృగు రాముదర్చ మడం చెను ఖండించెలజక ఆ ఖరనుఖులను మోక్ష 

గుండ విభుని పయిం గూరము మౌానవు॥ దానవ॥ 

4. త్తమ భూసురుండవయి యుత తరదిక్చలి సోదనుండ నె 
యవ 

చి 'త్రజువై రిబంటవయి, చి త్రము సత్యము సత్వ సధ్లు గా 

య త్రము జేయ లేక యనయంబునం దడామసివై 'చరింకు వ్రు 

దర్భ త్తిని మించ్చి యుంతయనవి వేక పరత్వమె పంకంధరా! 

కీతకానః ఏక తాల్ ము. 

మూయాసిర్నిత నుగును గాయము నపొోయం బందు ధాతునుయ 

ముహేయము॥ నిజ! వనితేలున్ దనయుిలున్ , దనువులుక్, భన 

ములున్ దనప్ యనుచు గనును జీవుండు! నిజ! జలమందు( గలుగు 

తర 
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బుగ్గలరీతిన్ బీతిన్ దోచి యడగును! విజ॥ ఎ న్నన్నితనున్రలు 

'న్నెత్తి యుంటిమో! యక నెన్నితనువు లిల నెన్నగ దిన్నగ బన 
నెత్తుదుమో!॥ నిజ! లేకుండు నుండు వేకుండు | (బాకటకౌమ దిక 
గను! నిజ॥ కలలో నచేకచహచయము గానువించుచున్ ఆగోనక్షాఎ 

బోనోయడ్భశ్య ము తొనటుగా నెంచుయు॥ నిజ॥ భరమోాతకుగుకవ! 

రాధ్యము: డీతనువులున్ సాశీ యెదీక్షతోడగ రుగొనున్॥ నిజమా ౫ 
తో? ఆకాశమువలె నంతట నిండిన య చలుండు పర నూత్ము 

బాక్ళతతనువుల బటుజీవుం డన బరగి సూక్ముముగ నుండు! రావ 

గ్, అట్టిజీవాత్ళుండీ శరీరాభిమాన 

మునను, చెహాంపె! యాత్ళగా బుద్ధి నెంచి 

తనర సంసార వాన్టిలో మునిగియాత్మ 

కర్మఫల భో క్రయై మైహికమునం గడపు, 

వ. ఇ ట్లుండి కాలాంతరంబున___. 

తోః తను విం కొకటి దాను ధరించును దృణజలూకమ 

బోలి | కనుగొన నెన్న ౯టికిని నాద్యంత ము గనంబడకుం కును బాఖి॥' 

వ. కాంబట్టి వి వేకనంతుండు ని త్యానిశ్యవస్తువుల విచా! 
యనిశ్యంబులయం దాసరోని, నిత్య నుంలున యాత్మ నెటింగి యా 

యందు6 గలిసినగచా జన్మ రాహిత్యంబు! రావణా |! యట్టి యూ 

స్వరాపుం డీరాముండసీ కనరాదా | 

కీతకానః అదితాళేము, 
సురాణపురుము. శవ్యయుండు రాముడు, మౌని మానసొజ్జసం్మ 

భధాముండు, తానే తానై తనరునాతండు ॥పురా॥ అనంతనా కురూప 
ల్కు నీయంతయె సంతతంబు చేసి తాను నంతర్మాక్శ్ళయె, శాంతి దో 
వంతుం డయి తగు! పురా అజాండకోట్ల్టయందు జా నఖండ 

చండకిరణురీతి మోతు సగుండనిల ముడై, దండి నిండి యుండు నచలు 

హురాణపురు॥! 
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వ, అట్టిపురాణపురుము(డు చుష్టస్మిగహ శిష్టపరిపాలన కొలుకు6 

(టతియుగంబున  నేదేనొక రూపంబున నవతగించుం గాన నట్టియవ 

తరమూ ర్రి యీరాముం డని తెలియుము ! 
న్ బ్రంతటను నయున యమ్న్మాల్యవంతేమందు 

రామలత్ష్మ్ముణు లున్నారు రాక్ష సేంద, 

న్త6 సనొనిపోయి యిచ్చి తత్రైవ జేసి 

కులము నల్లను రన్నీంచుకొని తరింపు. 

వ. అటు లొనర్చక గర్వించితేని వినుము 

లీ కాఫీ! అట తె ముం 

భండనభీణుం డగుకోదండపాణి యీతెంచును! నిండు ధైర్య 

ముతోడ నీదుపురి ముట్టడించు॥ భండన॥ ధాటిగ నాకన్నను మేటు య 

గుకపిసేన కోటానకోటులు దను గొల్పుచు వెటరాల।|। ' భండన।। 

ఖండి తనుగను మోత్షుగుండపతి నితలలం చెం: లాడుగాదా నీకుం 

జెచ్చెఆను దెలిసెడిని! భండన! 

వ అని ఖండితంబుగ6 బలికిన వానరేదాని వాక్యంబులు విని 

కోపోదీకిత మానసుడలు కన్నుల యందు నిప్పు లుప్పతిల (బవాసాది 
యలు ౧౧ —0 

మంతుల దిక్కు- జూచి, 

తో: వింటిశ మోరలు సిని పతా పము ఏసి ప్రగల్భము లెల్ల [| 

నొంటిగ నుండియు నోడక నాశెదు రొడ్డి కూసెడిని చెల్ల! | దిక్కుల 

గెలిచిత్సి దిక్పాలురునన్సు దేజిదూడ వెఅచెదర్రు చక్కగ మనుజుని 

కరణుంజొచ్చు మని సరిగా ఏం డిటు వదరు ॥ రామ॥। 
§- 

వ కాబట్టి పనిని గట్టిగా బట్టి పొట్టళొవ్వు' గరగించి దిట్టత 

నంబున మట్టి వే) యుండు. మంతు"లారా! సమస కార్య స్వతంత్ర 
౬ / నీ 

లారా! అనిన వా రందునకు సన్నద్దు లగుచుండ బుద్ధి శాలియగు విఖీ 

వణుం డన్నసన్నిధికి వచ్చి నమస్కరించి ంలటట్లని య. 
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నవరోజుః అదితాళీము. 

సరిగా దీపని రావణా! నీకు సరిగా దీపసి॥ సరగున దు 

దరుణుల బాలుర ధరణీసురలను జంప॥ సరి! దూతలు డవు 

నేతల యనువుతిందొడరి చేయుదురుగాచే! సరి॥ి ఊరక విడు 

కొప్పకున్న నొక తీుగ దండన. జేయు॥సరి॥ గుంజెగలుగు శూ 

వెన మోతు గండ విభుని పె శేగు! సరి! 

వ. ఇట్లు బోధించిన విభీషణుని వాక్యముల కామోదించి 

నుంతునిజంపుమని చెప్పిన తలంపును వదలి మంతులకు మరలని ట్ల! 

తో; వానరులకు లాంగూల మె మూలము గాన ఏనితోశ! 

నూ నెగుడ్డలను మానుగ జుట్టియు. బూని కాల్చి విడు డనెరు ॥౮ 

వః, ఇట్లు కఠినంబుగ నాజ్ఞ ంలఅచ్చె. రావణుని శాసనంబున 

సులు చెలశేగి యాంజనేయుని చాక బద్దుని జేసి యింటింటల ల గుడ్డ 

యుం దెచ్చి నూ నెతోం దడికి తోకకు జుట్ట నిష్పంటిం చి వాద 

లతభోం౧హాడం నపహాస్యంబు( చేయు ము, 

తోం దనుజులనదంటీ. దజిమియు గఆచిన వనచరకీటక మి. 

మనచే దొఆకెను మర్షింపుం డని మట్టుదుం నొట్టుచుబగతో। 

వ. పురపిథులె ల గలయం దిప్పీ పశ్చిను ద్వారంబుక 

జేర్చి, వింతలోం గొందజణు రావసాంగన లావార్త యె శింగి- 

సీతవగచుచు, 

హిం. తోడి; అటతాళము. 

ఎంతకష్టము వచ్చెను! చేమిచేయగ వచ్చును! ఎంత యని 

వంతును! జంత యటువల దోతును॥ ఎం! మాయనాది దైవ 

మాకునీవు సహాయము జేయ నోరువ డాయను! జిక్కు-లే కలిగిం 

| ఎంత॥ సాఖీ యన నారాయణ శర్మను రవ్నీంచిన మోవ్షగ 

దేవుని ముఖ్యభక్తుండు వంున నీ। కెంతకష్థము॥ 
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వ, అని కొంత చింతించి యనంతరంబు థేర్యంబున నగ్నిని 

గార్చి నమస్కరించి, 

క. అనిశము నిజనాథుని పద 

పనజమ్ముల నాత్మ బూజ బఅపుదునేని౯ 

అనలుండు నీతలతం వా 

వసి నంటక కనికరించి భద వెమంస6 గుతకా, 

వ, అని నియతిమై యగ్నిని బార్ధింప, నమ్మహాపతి నత 

వాక్కుల కలరి జాత వేదసుండు శీతల భావమున నాంజనే ముని బాధింప 

కుండె. ఇకాడ హనుముంతుండు -_ 

తో: జొరా న న్నీయగ్నిదహింపమి కారయ గారణమేమో। 

(శ్రీరఘూధ్వహుండు నాయెడ జిలికెకు కారుణ్యా రృుతరసమో! ॥ రా॥ 

వ. పత్మివతాశిరోమణి యగు సీతాదేవి యమోఘాశళీస్సుగా 

నుండ వ చ్చు.సీతా రాములకునమస్క-రించి (బ్రహ్మా ుం|తేంబు పరి ణు దిన 

మాతంబున (బవ్ముస్ర్రుంబు వదలిపోయె. ఇంతలో నినుండ స్తమించు 

టయు, 

గీ పర్వతాకారముగవాయు పట్టి పెరిగి 

చుట్టుముట్టిన దనుజుల సుక్కంం జెసి 

మణములోపల నాకాశమునకు నెగిరి 

పజ్కి-కంఠుని మేడపై. బరగ దుమికి. 

తో: అతనినగళ్ళ కు జతికిలదోయు చు, హను మఅనల మంటిం చె! 

హుతేవహుండు పురినెల్ల కడల. దనయుగాకృ్ళలిం బజుపిం చె॥రామ॥ 

వ, ఇ బ్రంజనాపు తుండు విజృంభించి వాలంబుపెంచి లంకా 

శగరంబు, విభీవణగ్భ హంబుదక్య-?, నటుమనరూలల. గాల. పలాయన 

మగుటకు శక్తి చాలని స్రీ శాల వృద్దాదులు చేహూంబులు గాలు 

చుడ నొకరి నొకరు గాెంగిలిం చుకొని, 
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శంక రాభరణము: ఆదితాళము. 

అయ్యయో ! మూడే ! యెంతయన్యాయము గూడెనో | 

చయ్యన రావణునకు జా వే మైన మూడెనో ! ॥అయ్య! పరకాంశను 

బతివ'తను జెఆంబట్లి తా దెచ్చాను! బురముగా లె! దత్సలము( బొందు 

వేళవచ్చెను॥ అయ్య! సుతు లన్న దమ్ములు హీతులు బతులు సతుృు 

ననుచును వెతకికొన౭గ వ్యవధి లేదు ! (బతుకు దూర మాయెను 

॥అయ్య॥ మోతుగుండ రాఘన్సనిమై. గత్సకట్టకుండిన, రాతసవరుల 

కాపురను లకు జే టొదవునా! ॥ అయ్య! 

వ. ఇట్లు పురజనులనెల్లం జీకాకుపడంజేసి సము[దంబునందు 

వాలంబుం జల్లార్చుకొని 'హేమవర్షంబుగ నలరారు లంకానగరభూమిని 

గని హనుమంతుం డాశ్చర్యంబు నొందె నని చెప్పిన శివునకు భవాని 

యలుళ్సీని యె, 

తో: పేవవణక౯కానుగ నేటికి లంకాభూమి యలలె విన నెన రు 

స్వామి, తెలుపుమున హైమవతికి శశిశెఖరుం డనె నిటు లొలయ. 

క, ఉరగుల కవ్చుతము. దెచ్చుట 

కరుగుచు గరుడుండు. గడు వముధాతురుండై శీ 

హారిసి గని ముక్కి- యాంకలి 

దొరయు తెజుం గడుగ నాయథోక్ష జు, డనియళ. 

శవానః ఆదితొళీము, (వనమునుజాడంగ) వలె. 

విను వినతాప్పుత! సీకు వి స్తరించి తెల్పెద౯: మునుకరి మక 

రము లెనసి బోరలరి నను వేడగ మకరిని నేదునిమితి॥ విను॥ కరీం్యదు 

డపు డాశరీరమును వెదొరంగి శాపము. దీరగళ౯ా దిరంబుగాం జనె; 
ధరిత్రి) నవి యొక సరోవరనముకడ జాల నున్నయవి॥ విను! ఘనంబు 
గను దత్కి-భేబరంబులు దినంగ నాకలి ద్జును, చనంగ నగు మోడి 

గుండ పతియాజ్ఞ నచ్చటికి సీక్షణాంబులో నిక॥ విను॥ 
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న, ఇట్లు తెలిక్రిన హరి యనునుతి వడసి తార్జ్యుండు తక్ళ ణం 
బున నొపుణ్య సరోవర్రంబృకడకుం జేరిన. 

క, గజ- నక క 'శేబ్రశ్రముల 
భుజింలుంప ౫ వచ్చియున్న భూ)భంగుని ద 
ద్పజన కంబు ల లైకొని 
భుజగారివియయత్పధానం బోయె యి దృక్. 
న, (భౌాభాంగ నామగ్భధిపతి గరివుకరములను లరెంకుపాద 

మలం దగిలించుకాని భాశ్షించుటకు విశాలస్థలం బరయుచు6. జని 
ఓరసముదతీరంబున నున్న సహస యోజన పరిమితిగల జంబూ 
నృనీ శాఖవిషాందయ గహార్చుండిన, 

తో: గరముని ఫారము కడుదుస్పహామై తరుశాఖ తుశుంగగను; 
ధరం బడకుండగ చూానిముక్కు-నను దగ గాని నెమ్మనమునను॥ రామ! 

పాం, తోడి అటతాఖేముం 

ఏమితోంప చెందుబోయెద! నిది యెొచ్చోం బారవై చెద॥ నేవి॥ 
నని భూమిపై నుంచిన భూతకోటులకు వేమరుం గీ జొదవు॥ యేమి! 
అందు ముసీంధు)లు యొుందజోగలరు॥ యెమి॥ బూందూగ వారి తపోభింగ 
మైన నేమందు దో! వక్రింటంతురో! | యేమి॥ ఆకలినిల్ప లేక హరి దెల్బ 

సని జేకొనిపో్రంలు ఇగుజింపగ బోయిన నీకొమ్ము విటి 7౫ నయ్యూ ! 

| యేమి! శ్రీ) వెరూయ గుండస్యామి నాయువు లే డేమొకో ! యాపద 
శేకెంచె |! వాపగ చెవ్యరగపడకు॥ యేమి! 

వ, అని యిట్లు ఖీదపడుచుం బోంట యొక్క-చోం దపంబు 
చేయు చున్న కళ్వ పము హర్షి ని( గని విన యంబున నిట్లసియె; 

ను జనకా ! ఎ౫ాతరుశాఖ మెం దిడుదు? నీజంతుతే)యం బెచ్చటః? 
దినినేబోదు ననం గసర్వము. దపోదృష్టిన్విలోకించి యా 
యన “వత్చా! మను, నూజుయోజనము లీయంభోధథి లంఘి ఎ చినకొ 

గను పట్టు న్విజున ప్రదేశ నుగు లంకాద్వీప మం దొప్పుగన్. 
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వ. వీనిని భహీంచి యీ కొమ్మ మం దుంచి పొ మని ష్; 

పంపీన వేగంబున నచ్చటి శేతెంచి. 

ద్విపద! ఆజంతువుల దిని యస్థి చయంబు! రాజితముగ మూ 

రాసులు చేసి | యామాంద6 దచరుశాఖ నమరంగ నిలిపి | ధిము 

వెనకేయుండు చనియె,! నది (తికూటాచల మన నలగాక్కె ! బు 

యందు దపం బొనరించు | వాలఖల్యాను లర్వది వేలబువ్వు; 

పోలంగ దపములు పూర్హమై ము కి | పొందిరి యంత జంబూఫ ఎ; 

ముందు ఘసీభవమై పాచివట్టి! యుండె నాపై బురంబొండు సిరి 

యుండిరి రాక్షసు లోౌగి గాపురముగు | హూరుముంచతు 6 డది కాల 

రాళ్ళు కలిగి | కనంబడె నాభూమి కనకమయయుగ, 

వ. అండేట వానుముంతుంశు మరల సీతమ్మ సన్ని; 

యిట్లనియె, 
లా 

తో: తలి చేరు వనమెల ను బెటీకితి దగుల బెట్టెతిని పురి 
యా ౮ రు 

అల్లాడించితి నసురుల్క సెల విళ్ళురిగెద నే ని తటిని॥ రాను॥ 

వ. నీభ ర్హను ను|గీవాది వనచరయుతుబుగా. దోడి 3 

సీబుకడునులు నివారింపంజేదుయు. ఛైర్యంబున నుండు మని శ 

సీత ంలుట్రనియె: 

తో: రామువార్త కర్ణా కృతము సడే వూఎఏకి! నే వి: 

మాదను। నే నిక్కడ వగపున నెటుు గడపునును నొంటి! రామః 

వ, అనిన సానుమంతుం డిట్లని యె; 

తో. నిను నాభుజమున నెక జేసికొని వనధిిదాటి ఫు: 

దినక రాన్సయుని రాముంజేర్తు రమ్మను కు పలికె నెయ్యమున॥ 5 

బ్యాండుస్వరము వ ఆదితెళేము, 

మారుతీ ! యిీారీతి ధిరతం చేయగ భూరుండ వగుదువు సు; 

ఇన! నీరావణు (శీరాముశు జేరి వధించు నిక నెర్నడు॥రూ॥ శ్రమ 
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గండ పురీళుని కీ ర యీభూమిని స్థిరముగ 'బొదలగవలదా ఆమా 
న్యుని సౌము|తిని 'శీమాజ నో చెమ్యు ఫఘుముగ॥ వమూరు॥ 

వ. రాము డవతరించి రావణవధ వేసినాం డను యశస్సుభూామి 
యందు స్థిరముగ నుండవలయును గాన నీవు ద్వర గాం జని వారధి 

గా రామలక్షుణు లీటకువ చ్చు సన్నాహంబులు చేయుము. 

తో ఈము ద్రిక శ్రీరామచంద్రునకుం (చేమ ములగ ని మనుచు 
భామిజ ంలుడ్ ంలుక బూ మైన మారుత ప పు (తు డావు వీడొ-నుచు॥ 

శాన! 

వ, వేగంబున వెడలి సు వెలా దిపంలు ఇ్చెక్కి. యావలిదరికి నెగు 

బోను నంత, 

క హనుమంతుడు లంకాపుర 

మున జరివిననటన సర్వమును వాసిముదం 

బున రానమున కి మని పా 

వని చేలిక్సి నిచ్చె (బ్రహ్మ పరమ ప్రీతి౯, 

వ. ఆకమ్మగ కొని యానందించి (బ్రహ్మ సెలన్రం బొంది మారుతి 

కుప్పించి యగని యుదధి మోంద వచ్చుచుండ ముప్పదియామడల దూ 

రంబుననుండి వినంబడడు ధ్వని విని యాగట్టున నున్న యంగదాదు లు 

స్పొాంగుచు, 

తో: కృత కార్యుం డె శీసరిపు [తుడు శ్నేమంబుగ వచ్చెడిని॥ 
గృతితో నటుగా దేని యింతధ్వని చేనివలన గలిగౌడిని॥ రామ॥। 

వ. అని నిశ్చ ౦లుం చు చుండిరి. అంతలో నాంజ నేయుండు స్వకృత 

కార్య ని ర్వావాక్ట పభావంబున  భావంబున గించిద్దర్వ సమా వేళుం డై 
వారిని లక్షింపక వేగంబునం గొంతదూర ము త్తరదిశకు. జనియంగుం 

దపంబొనర్చు మునివ రేణ్యుని పురోభాగంబున ధరాతలం బదర దుమికి 

ననుస్క-రించి యనుచున్నా (డు; 
26 
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"కేదార? రూపకతాళముః 

మునివశేణ్య వినుమా, ననుం గృపార్ల దృష్టిని గనురూ! మ 
జన కాత్ళజయిక్కు-వజు డను చే గని చనుచెంచితి! మువి|ఆవహో డా: 

బాపగ జాలను॥ ముని॥ నీరంబుక్ (గోలంగళా జారుజలాశయ 

చేరువునుండిన జూపును॥ ము! ఆలస్యము వలదు! చాలాశ ముపడు 

బాలింపగ దగుదు! నేలాగున జనుదు! యేలవే దయాలవాల॥ ; 

(శ్రిమాఆ౯ మోత్రపురస్వామిని గన నే జనవలె। మునివశేణ్యా॥ 

వ. అనివేడిన నమ్మాని మాన మూనినవాని వతె సరొ 

మున్న దిక్కు-తర్ణనితో౭జూవిన నెణీంగి, యుంగరమును గమ్మయు + 

మణియు నచ్చటనుంచి డాహంబుదీర్చుకొని వచ్చులోపల = 

గ్, ఒకథకపివచ్చి రాముని యుంగరంబు 

మునికముండలువందుంచి చనియె నంత 

నాంజ నేయుండు (గమ్మాజ నరుగుదెంచి 

యంగుళీయక మెందున్న దనుచునడుగ. 

ప. మునీందు)౦డు భూ సంజ్ఞ చేం గ మండలున్స. జూపె, 

తో; అందు గన్నరా మాంగుళీయకము అగణితముగగనజ 

నిందలి ము।దిక్ లెవరివి నాయది యం దున్నది ఐల మ్మృనిన॥ రా॥ 

వ, ముసీర్మదుడు చిజునగవు గదుర నిట్లనియె; 

బిలవారిఃరా పకముః (ఘోేరపావలె. 

వీకుము చెల్పెదను వనచరో త్తమ! సరషంబును॥వినుము॥ ఇ 

మును పెంతమంది యొ! వింతగ హనమంతులు సీత నెంతయు. 2 

యేతెంచుచు నా చెంత జేరుదురు॥ వినును! అచ్చట సీత య: 

ముద యిచ్చట నుంపు నిం కొకకపి మచ్చిక సీకమండలునున హా 

తా వైచెను॥ వినుము॥ దీక్షతో నీను జెచ్చియుంచిన మోక్షగుం 

న్యుద్రిక యెదో ఫన్నీంచి దాని వేగ కొను వృక్షుచరాగణి॥ ॥విను 
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న, అని తెలిపిన నాశ్చర్యంబుతో నొంజ నేయుండు == 

చ, “మునివర, సీతనాకిడిన ము[దికయిక్క-డం కారవైచి రా 
మునికడ శెట్లు బో నగును మోదముతో? వివరింపు' మన్న, నో 
వనచర, యూకమండలు వవశ్య్వ ము శోధన జేసి పీన దె 

చ్చిన మొహారుంగరమ్ముం దగం చేకొని రాముని జేర బోన్చమో! 

వ. అనిన నుంచి దని హనునుంతుం డంజలితోం గముండలున్సు 

వందున్న యుంగరంబు వెలుపలికి తీయుట కారంభించిన నంతము లేకుండ 

ఏచ్చు చుండ నప్పుడు... 

తో అన్నిటి నరసీన నందు రామనామాషరసహితము లగుచు! 
నున్న గనుంగొని యన్ని యందుళో నుంచి యి ట్లనుచు దలచు॥ రామ॥ 

కానడ! చొాఫప్పుతొళేనము. 

ఎందతై రొకో! ముందు నావంటివా॥ శెంద॥ సందియముదీళే 

డెదమునకు॥ మున్నెందణె॥ ఎందణోనానుముంతు శే తెంచి యుండగ 

నిదులో నా చేటిగణన యగు॥ నెంద॥ నేని చేదురభఖిమాన ముతోనుంటిం 

గాని స్వతంతాధి కారము లే డార॥ యొం॥ మోతుగుండేశుని ము[దిక 

లెన్నగ నత్తయ మగుటయె సాశీయాొ నీవర॥ కేంద॥ 

వ. అనియాలోచిం చి గర్వుంబు సర్వంబు విడిచి మునికి నమస్యా 

రిచి ఏడ్కొ-ని శిరోరత్న లేఖనముల మాత్రము గొని, 

న్నీ తళ ఇంబున నచటికి ద తీణ మునం 

గలము హేందగిరి పోంతముల వసించి 

ఆతురతందన రాకకు నరయుచున్న 

యంగదాదుల కడకు నెయ్యమున జనియె, 

వ అ టగుదెంచిన  యాుజనేయున శకెకురుగం జని యంగ 

దొదులు గాథాలింగనంబు( చేసికొని నుఖాసీనుం జేసి 



ప్తప్ర శ్రీ మోతీ గుండ రామయణ ము. హారీక్ క 

జంరఖూటి: ఆదితాళము, 

సాయుజా పోయినకార్యము కాయో! పండో! కడు 

జెల్పుము! వా॥ చేయగ నీచేతగాని దీ యనని నేదికలదు! సాయక' 

వంతుండవు! వా! ధారుణీతనయను గనుగొని జేరి మిగుల భావి 

తివా? నీవు॥వా॥ శూరతను జూపితివా? కోరికతో మోత్సగుండ (శ్రీ 

ముని జేరరమ్ము! వాయు॥ 

వ, అవి యడుగుడు, 

తో: కాంళితి సితన్వు[దుంచితి వనము) ఫౌమీంచితి రావణుతో 
మించితి లంక దహించితి నిట కరు దెంచితి రాముని జూడ! రా॥ 

వ, అని యుదబజు6 గలసి రామదర్శ నార్గము( జను నా? 

యు త్సాహంబుతోం గడిలిపోయి కొండొక దూరంబుననున్న సు 
మధువనంబునకు. జేరిన నప్పుడు, 

"తో; ఆంకలీదప్పులు నండగ ఫలంబులు నారగించి తేనియ 

జేళాని పానము జేతుము సెల విచ్చి నని యవ్వునచకులు! రా॥ 

క, అంగద హనుమంతుల నడు 

గంగా వారియ్య కొ "చుచు. గానిమ్మనుడుళలా 
UU 

జబొంగుచు వనమున వానర 

పుంగవు లటుచొచ్చి కొలపుచ్చిరి కడిమి౯. 

వ. ఇట్లు ఫలంబులు తిని తేనెలు దావి కొవమ్మలువిజిచి 

కులనునింగి చబుచ్భావిహారంబుగ వానరులు వర్పింప వనపాలుండ॥ 
ముఘుండు కోపోద్దీవీతుండయి, 

తో, ఎవ్వరి మాజ్ఞను సివ్వన వాటిక-నిపుడు జొచ్చితిరి మా 

కొంవ్వుసిడఃగ నేం గొట్టిన నడ్డం జెవ్ష రనుచు బలుమారు॥ రా 
వ వారిని మర్టీించిన వారు పోయి మనవిచేయ, హనుమ 

చాదులు దధిముఖుని గుండె లవయునట్లు నులిమిన, భయపడి ఇ 
వాపోన్రను సు గీ వ్రవిః జేరి నమస్కరించి, 



సందర కారడము, స్త్రీ 

ఫీల్ రాగము: ఆదితాళేము. 

కపీకుల నాథా ! కపికులనాథా ! కృప జూడుము నను గపికుల 

నాథా! కవీ! అంగదుండును పహానువుంతుండును వొంగుచు గొల్ల 

పుచ్చిరివనము॥ కపి! వ ద్దని నేను వారినినాగ, (గుద్దిరినన్ను (గుడైైల్ల 
CHiN 

గాను! కవి॥ (నీమోత్ష గుండ భఛాముసనియాన నే మోకు చెలువ 

జశేతెంచినాను! కకీ॥ 

వ. అనిన, నతండు మహానందభరితుండ యి గ్రీరామునిడ్వాతీ, 

(సగ్విణి: జానకి౯ గాంచియుకొ స్రుతసం బందుచుకా | వాన 

రుల్ (గ న్యూఆక వచ్చునట్లున్న చా! | కానిచో గలికాకాననం బందునెం! 

లేని వర్కింతుశే ధీరులై దేవరా! 

వ. సితజాడ దొరకకుండిన డీనురా వత్తురు గాని ధీరులై 

నతు రా! మధువనం బంతేయు నిర్మూలంబు చేయువురా! దాశరథీ! 

సతేకా పాశ రధ! యనిన రాముం డ సన వారిని. ద్వ్వరగా. భిలువీంపు 

నునుడు దధిముఖునిగాంచి స్నుగీవుం డిట్లనియె; 

తో. రామునికార్యధురంధరులై చని (శ్రమపడి వచ్చిరి కాన !| 

నే వున గూడదు. ఇక జని వారల నిటకు దోడి తెమ్నునిశ॥ రామ॥ 

వ, అతివేగంబునం దధినుఖుం డరిగి వానుముదాదులకు 

మొక సు గ్రీవునాజ్ఞై "దెలుప నందబజు. గదలి మహానందంబున 

బోంలు స్నుగీవ లత్మణయుతంబుగ నున్న (శ్రీరామ్మపభువునకు సొష్టాం 

నమస్కా-రముబేసి వారియనువుతంబున నందణు నానీనుల౨8 

అప్ఫుడు రాఘవుండు నారలం గని, 

క మో "రేగినకార్యము సెజు 

“వేరినదా! యనుచులోమవిభు డడుగుట యుకొ 

ఉఊరకయుండిరి యందబు; 

వారుణీ ంయుట్లనుచు( బలికే మున వు లరంగళా? 
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కేదార? ఏకతాళేము, 

కాంచి వచ్చితిం గనులారా॥ గాంచి! మించి సంపాతి 

గించి పంప వార్డి లంఘించి, లంకశోధించివివరించి భావించి సేవ 

కాంచి! భూరిమలి నాంబరథధార౯ా మోకు గుండవిహోరుకా బొగ జెఓ 

సఫరీరక౯ా సువిచారక౯ా గతదీరకా (వీమాఆక౯ | గాంచి! 

న. అని విన్నవించిన శ్రీరామమరూర్హి యాదరంబునం 7 
యుట్ల ని య, 

తో: ఎటువతె బోయితి! నెటుల గంటివి! మెటువలె భె! 

తివి! కుటిలాలక నిశకెజే(గించిన ముచ్చటలు 'జెబ్పు హితమతివి॥ 6 

వ. అని యడిగిన నాంజనేయమూ ర్చి యిట్లనియె: 

గ్, స్వామి, మిాయాజ్ఞ దలందాల్చి జనినమేము 

ఘనుండు సంపాతి తెలుప నూర్హంబుడెలీసి 

వరుస నూ రామడలుగల వార్థి స్ు 

దయను వనచరు లరయల దాంటినా.డ. 

వ. ఇటుల దాంటి రా తికాలంబున లంకల వేళించి "౮ 

కుంభ కణాకాదిపారాధుల గృహాంబు లెల్ల నరసీ మోాచదవిని గానక 6 

కొ రామంబులోనికి. జని పరిశీలించిన నొకశించు పావృతుంబు | కింద_ 

తో: దీనాననమై దివ్యముగా రామ! ధ్యానం బొనరించుచ 
దానవ కాంతలు దనజుట్టును జలమూని నిలువ నొప్పుచుకు! రావ 

వ. ఉండగాల గాంచి సీతగా నెజింగి తదీయవృకుంః 

'సూక్ష్మరూపంబున నిలిచి తతీవేచి, 

తో: తమకధ యాద్యంతలు నుడివిన వీని, [పమదంబున 

జేరి | (క్రమమున నంతయు గర్లానందముగా వచింపు మన జేరి! ౦ 

వ. మొకుళు మాకును గలిగిన సాఎగత్యవివరంబు రు మోన 

బంపయిడి నేం జనుటయు లోరుగా సరషంబుం జెలిపి తవు ముద్దు 

గర మిచ్చిన 
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క. కనులను బలువుటు నద్దు మం 

దనతల మానికము నిచ్చి తగ బొమ్మను చు౯ 

నను బంపీంచెను మీతో 

ననుము నె నొకకాన్నిమాట లా[శీతవరడా ! 

జంళఖూటి; అటతాళేము. 

పదినెల లాయిను బతిబాసి యనెను మదిలోన నిక దనను 

వముజిన వద్ద నెను! పది! రెండుగొలలకు రాకుండిన నికను ఖండిచు 

క్దశగళు డని యనను॥ పది॥ కా /రులపాల్ చేసి యూర కుండినను 

వీరభర్శముగాదు వినిపింపు మనెను! పది॥ రాతసులను జంపి రఖీ.ంపు 

మ నెను మోకుగుండేశ్ళర, మొక్కితిననెను॥ పడి॥ 

తో: కడువడితో నను గాకము జీరినం గర మలిగనుగద 

మునుపు | ఎడవాపెను నను నీరక్క-సువె నేల గినియ నని తెలుపు 

రా! ఆలక్షుణుతో నను మనియెను బర్హ శాలచెతం దా ననిన | 

శాలవాక్యములు ఛావింపక దను6 బాలింపగ వేగమున॥ రాము॥ 

వ. అన్నతోం గలిసి వచ్చి పుతుమి(తాదులతోం గూడ దశ 

కంఠుని నులిము తనచెజబాపు వున్నది. సుగీ)వునితో దన కష్టంబు 

ఉలికి చాల యడిగితి నని చెపువున్నది. యంత నామెచే దివన లంది 

"విలనవు6 బొంది, 

క, నే వచ్చి సోవుసంగతి 

రావణునకు. బెలుపం గోరి రయమున వనము 

-వే పెగ ము పెకలీంచియు 

చేవారుల గొందఅను వధించితి నలుక౯, 

వ అంత రానణుం డింద జిత్తు చేత నన్ను (బట్టి తెప్పించి యడి 

గొన నాసంగతి యంతీయు స్పష్ట్రముగ, జెప్పిన విని యలిని నావాలంబు 

నకు నూ నెగుడ్డలు జుట్టంచి కాలిపించిన వొాలంబుంబెంచి లంకావుర 

వుంతయు. గాల్ళి చేసి “సముద్రములో ముంచి తోక చల్లార్చుకొని, 
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త్రో: వారిధి దాంటియు వానరులను గూడివచ్చితి మిాసన్ని ధికి 

వారక ముదియీ వా ర యనుదు నానవాలిచ్చిన గొని యులికి॥ రామ 

వ, సుగీ)వుని. గని రామచందుం డిట్లనియె! 

కాంభోజి! అటతాళేముః 

ఈమానికమ్మునే నటులను ఏనవ్నేంతు? చేమిచేయుదు ఫానుజా! 

కామించి మాపెడ్డి కాలంబునందు మానూమకూతున కిచ్చె మం 

గళ్ళ పదముగ॥ నీమా*నికము | అప్పటినుండి తనకొప్పులో భరియించ 

నిప్పటి కిటుబంపెను! యెప్పుడో మోతుసండజేకుడ నా నే నాయొప్పుల 
కుప్పను దప్పకగాంతునో!॥ ఈమానికమ్ము! 

వ. అని వగచుచుండ, 

క. వగవ బనిలేదు రాఘవ 

మిగిలిన కార్యమున కింక ముకొనియనిలో? 

బగతురను జంపి చెజువా 

పగ దగు మిోాదేవికదియ | పకృతంబగుట౯. 

న, అని ను|గీవుండు దెలివిన దుఃఖంబు ఏడిచి ఎఖరగింబు6 

బూని యాంజనేయుని గాథాలింగనంబు చేసికొని, 

తో: శతయాజనవిసారం బగునాసాగర మెటు దాటితివి?। అతి 

భిర్యంబున నాలంకాపుర మురసి యెటుల వచ్చితివి! రా॥ 

వ. అనిన'వహానుమంతుండు 

గ్, శాఖమై నుండి మజీయొక శాఖపయుకి 

నెణుగుశాఖామృగంబుల కెంతశక్రి! 

తలప నిరుమారు లాసము[దంబుదాంటి 

వచ్చుశు ల్లను నీప్ఫభావంబగాబె! 

వ, అనిన రానుండుూూ 
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తో; అంతమంది యూభానుయోధు లా యసురులు గనుగొన 

ఈూచ్చు! చింతింపక గాల్సి చివి లంక యిది యెంత ధైర్య మనవచ్చు॥ రా॥ 

వ, అనిన దానికి నాంజనేయుండు--- 

తో: జానకీ నిశాషసంబున పీషోపానలమున నాలంక్ | కానగ 

ముందే కాలిపోయి నే గాల్స గలనే యకలుక॥ రామ॥ 

వం అను వాక్యంబులకు (శీ రాముండు పరమానంద భరితొంతః 

వెరణుం డై, 

గ్, ఎంత కార్యంబు జేసితి వద్ధ చరిత! 

పరమబంధు.డ వగుదువు పరంగ మాకు! 

నరయ మత్సద మిచ్చెద! నంతకం కు 

నన్య మేమున్నుదయ్య ని కనుచు6 బలికి. 

వ. అంత హనుమంతుడు సయ వినయ భయంబులు € వోయం 

న్ 9రామచం (దునకు సొవాంగనమసా్యరంబు లొనరించి యంజలి 

బద్గుండై యనుచు న్నా (డు 

శోవానః అదితాళేముం 

శామా భొనువుశదలసధిసోవు ! శుభాములకామా ॥ రా! 

"హా నువతీజపీతదిన్య నామ ! నుతామరన్నేముచా ! ॥రా॥ నేమది చెలి 

యగ నేరక దనుజవీరాన్కు యొక నమపరఠాధ మొనర్శితి! రామూ॥ 

జనకజ నీ కిమ్ముని యిచ్చిన పొవనము(దిక యొకమునితా గైకొన॥ రా॥ 

అమ్మని యెవ్వరొ! క)మ్మణియి య్యక పొమ్మని బంపెను బొసగ 

హమాత్నుపుర!॥ రా॥ 

న. అని పలికిన వాక్యంబులు వీని రాఘున్రరిడు నన్ర్వ చునిట్లని మె, 

తో: నే శముని ని సిలిదితి నక్కడ సీగర్వం బుడుపంగను 

వానరవర, యెనగ్గరిపనిగా దది మానుము సంశయ మికను॥ శా॥ 

ఇదిగో జానకి, యిచ్చిన యుంగర మిపుడు పేల దాల్సీతిని, ముదమున 

గనుమన మ్మదిక గనుగొని మదిళో గర్వము నూూసి॥ రామ॥ 

87 
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వ, (క్రీరాముండు సాకాన్నారాయణుం డని యాళ్మనెంచి హ 

నుమంతుం డిట్లని పొగడుచున్నాడు: 

కీరవాణి వ; రూపకము. 

తపనకులజ ! చాశరధీ యపరాధిని గాపాడు! తపన॥ అపరిమి 

తానుపమవ చోనిపుణ దీనపాలక॥ తపన॥ సిగమజాలమైనను సీ నిజము 

ఉలియదనుచు విబుధు లగుణునిగా దలసోసి యఖిలము కను గాుతురు 

"జీ నగ చపండ మూఢుండ దెలియగ నరు న! మోతుగుండనగర నిలయ 

నారాయణ నామశే రవినుత రావు! తపన కులజ॥ 

వ. అని యనేక విధంబులం బొగడిన (శ్రీరామచంద్ర మహో ప్రభు 

డానంద వారి నోలలాడి హనుమంతుని యం వు పరిపూర్ణ వాత్సల్య ముంచే, 

అక్వా సొంతము: తోనాగం 

అని తాళ్ళూరి నారాయణకన రామ+*యణమును హారికిథశు। 

ఫఘనముగ6౬ జెప్పెను గద యిది సుందరకాండము చిలుకును సుధకు] 

రా॥ ఇది వినువారల కివాసౌఖ్యంబులు గొదవ లేక చేకుకురు! ముద 

నున దుదకును ముక్తి లభించును మోత్ష్సగుండహరికృుపను! రామా। 

'రామా॥ 

క, నాచేతనెనకొలందిసి 

జూచి రచింతిని దిని సుజనులు నెజసుల్ 

దోంచినయెడ దిద్దు రచి 

నాచి త్రములోన నమ్మినా నన యంబు౯ా, 

మోరుగుండ రామాయణ వారిక థ యందు బుందరకాందము 

స౦వూర్ష్మ ము 

aa తలవని 



శ్రీ రామచంద్ర గరు పర బవ్మాకోనమః+ 

అపిన్ను మస్తు. 

మెూక్రగుండ రామాయ౭ఎము 

వారికథ. 
యుద్ద కాండము. 

'రామమూ ర్తియటుల న 

"ర కృపారసము చిలుకల బలీకిన పలుకుల్ 

రుండై వాయు కు. 

హా దుడు వొగడంగ6 దొడగ మన మలరంగకా 

తో డె;రూపకము. 

ఆ కోరీ భజియింతు సారసాత! సేవింతు ! మార కోటిమంగళ 

ర! తారహార ! మేరుధిర!॥శెరళోరం! మోతగుండఖల! పృథు 

వము దేల! (సతీప కు మవపిఫాల! నిటలా క్షవినుత శీల! గుణజాలా! 

>! బుధర వక! నారాయణకవిపత్ష! వరకటాతు! సమదరాతస 

నన యని ఓ దీకు. మోతుదతు. ॥శౌెరి॥ 

బు కొనియాడిన రామును 

పమూన నలరారి యపుడుమారుతి వినగా 

ఎవ ఆని గనుణగొని పలికెను 

తనయా యిక జేయనలయునది యెటు లొకో-! 

ఫా = వారిథి మన మెటువలెను దాటుదుము ! కూర రాత్ష 

ఫో 8 యొటుల  జంపుదుమో ! మన మెటు భూసుత గం 

| “Ti 
De 



288 శీ మూకీ. గుంగరామాయణము...వారిక థీ. 

తో: తారకలను సికతంబును వర్షపుధారలనై న గణింప( 

గాని కపిపీకులెసీనల దీఅనువో లెక్కింప॥ రాను॥ 

బదివేలును లత కోటి వదికోటులు న 

గ్భాదములు న్ఫగాదచులుగా 

గొదువలు లేకుండ వెడలె నోతుల గుంపులొ, 

త్రో: చెట్టులనుండియు గుట్టలనుండీయుగట్టుల నుండి యు 

పుట్టబగ గి సట్లట్టహాసమునం బొదలుచుం జేశెను (జబలి॥ "రామః 

వ. ఇల్లు వానరసేనలు నెల నింగియు దిశలను బట్ట 

నసంఖ్యా కంబు గా. గిచకిచధ్వనుల చే దిగంత రాళంబు భీవల్లలే 

వచ్చిన, సంతసించి యుద్ధయా గ్రేకు సాగం పోలు మని నీబున 

కించి, రాముం'స హానుమంతుని, లత్ముణుం డంగదుని నెక్కి 

వుండు వోడ రాం, (బవాహాం బుప్పొంగె పాటినన్నీ; ౫ తప | 

ణంబుల వచ్చి ఫముద తిర ఎ జస మ పెందాది)కిం గరి రాము? 

చున్నాడు. 

కళ్యా ణిరూాపక్ర తాళము. 

వనధి దాటి లంకం జీగ వశ సు మనకును! హొనుమంథుం 

బోమెనో! మనమున 'కాన్చిర్యం బగు! వనధి! నింగి ముట్టి 

తరంగంబులు సుడులు రంగుగ వెటటడి నంబడిం బొంగుచు నేనె 

॥వీవనధి॥ భీకర మకరములు, ఒలు వీ కగుమూనములు (వాకటముగ 

డపుడు _బెకిని బొడగట్టి మునుగు! వనధి॥ ఎంతదూూగ మరయ 
కంతువేదు తెలియ! నంతతమును మోషనసండకాుతుండ 

యుండిన! వనధి॥ 

వ. అని ఫీ/రాముండు. డి కోలాయమానమూాన సుం డగు 

లయ ష్ణాణుండు— 



యుద కాండము, హ్నం. 
ధి 

ర (ప్రై రామ, సీను పేవా 

పారీణులె దాంటు మందు భవసాగరమున్) 

ఊరక బలిశెదుగా కీ 

వారధి యన సెత సీకు వశమగు టరుష! 

వ. అని పలాకుచుండ నింతలో సూర్యా స్త సమయమెన సె సైన్యం 

బులెల్ల నియామక స్థలంబుల పిడిసి5ి రాము లమ్మణ స్నుగీవులు గాల 

చి కృత్యంబులు దీర్చి యొక్క--చో శయనించి జానకిని దలంచుకొని, 

శాముగు-—- 

తోడిరాగము: అటతాళేము. 

ఎన్నడు గాంతునొ నిన్నిశ జానకి! కన్నుకు బూడథోట్టును 

వక-ట!॥ యె॥ జుటిగ నుండగ నోపనిని కిటునుటి విసద్దశ వచ్చెనేె 

శామిని॥! 'మె॥ బాపుశె! మనలను బావపినకూ రుని నాపగదీణగ రూ 

పడగింప నె!॥ నె మోత్షగుండపు రా ధ్యముండనయు్యును రాశ్షసమాయకు 

'భమపడిపోయితి॥ నెన్నడు॥ 

వ, అటుల విలపీంచునున్న రావమచందదున కుపచరించుచు 

రథ సు గీను లిటు లనుచున్నారు,. 

సౌ, నిత్యానందడమయుంగ వై చె తనరు సీనేక్సుల్ ఏమర్శింపంగొ 

సత్యాధీళున కేన దీలు దనుచో, సశ్వేశ, మే మెంత! నీ 

నత్యంతంబును చుఃఖ మొంబెదవు జాయాభాంచి లలార్థమైః 
స్కృళ్యంతంబున వెల్లు నీ చెయువులున్ జోద్యంబు తొ సీశ్వ రా! 

వ, . లోకవిడంబనార్థము అవతరించి నాండనవు గాన, లోకానుగుణ 

ముగ నటించుచున్నా6డవు, నిదురింపు మన్నాఅసని పలికి యందటు 

నిదురించిరి. అంతనుదయం బున నిక్తాడ లంకలో రావణాసురుండు 

గొలున్రకూటంబు జేరి మంతుల నండటి రానిందియి టనుచు న్నాడు 

గీ. మంతు)లార, ఏినుఃడు మర్కటం బొక్క-టి 

లంకిణిని జంఖంచి, లంకం బోచ్చి, 
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వనము బెటీకి వైచి, వైదేహీ బొడగాంచి, 

పురము. గాల్సీ దనుజవరుల, (చంచ) 

తో; మనే జిక్కైయు మట వఎచకుడై ననథి దాటి వేళను 

జనియె: రామలక్ష్మణుల, గస్తుల దయ్య నం బేటః౫ వరాదమున. ॥ 

వ చనుదెంచి సమ్ముదతీరంబున పిడిసినట్లు 'చారులవలన 
పంటి నెటులనే న 'రాముండు వారథి దాటి రావమూానము. ద్పి కః 

సదుపాయంబు యోూోజుచి తెటుపుం వని పలికిన మంట) లుద్యండంబ, 

బొబ్బ లీడుచు నిటు లనుచున్నారు. 

శేదారః ఆదితాలే ము, 

వల ంలుక్ట్టుల డలు ఎడి మె వన్సు రాక్షసరాజు! ॥ యేల॥! సాల? 

ది క్సాబుర నవలీల గనిచి సకటల జాలని ఛా (నెన్న హాసనకీఏవి స్ బ్దే 

రీతిబలుక కింక (జాణ సుమ్ము బంపిన సివెవబోయి పగతుం గీలాఖీ 

_చమునరింతుము! యల॥ మిండతముగను మూత్ర గుండే శీః కోదొండసా 

దండంజేరి దండిశోతిపిండుతో గనూడం పెండ పంవుకొని 'మీనువం 
కడుపునిండ దిని నిండు వేడ్క-తోడ నత్తు ఘముంగుము. నీ జెొదను; 
చేల॥ 

వ. అని మంతులు పలుకు నంత వో సిం్యదజత్తు (మహా స్ట | 
మాయ మసోకాయ అభికాయ ముకి రాధే యూవాత్న వి సిరూసొక్ష భః 
మాతు కోణ తాత ఖడ్దరోమ వృశ్చికరొ వ సర్పరోను కంపనఅక్రంప 

కుంభ నికుంభ మువళేదర అగ్ని కోపన థొ ర్నుఖ 'దివ"లత్రక పిమ్యు; 
హ్వాది రాకు సవర లముయబల కే ర్య థై [ర్యెంబు లవ "ర్యంబు టగు?వముం। 

సింహ నాదభుజాన్భాలనంబులు చేయుము రావ; బస కనుచున్నార 

చేహాగ్ 1 ఆదితాళీము. 

ఇక మానుము మానుము సీ పీచింత! యూామాసస్టులు వాన 
లన నెంత! మనము చూచి చూడకుండ విడువ నాయడు వాయ లే 
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A 

క్రపీంచుక పోయినాడు! మే మేచి వెంబడి బడీనేడు వారిపీచ మడం 

చివచ్చెదము చూడు॥ మిక॥ పటుశ "ర్యవిక)ముధారు లనుచునని వాగ్య' 

శస్తా)స్ర్రనిపుణు అనుచు, గన కాహార్యస మ థైర్యపరు లనుచు, నసుర 

వర్భ, మ్మాపతాపములు గనుదు॥ నింక! వెద్దకొండలు బిండి చేయు 

దుము! ఆఖండలాదుల దోలెదము! కపితండముల నుగ్గుజేయుదుము! 

మోాశు గుండ నారిని బట్టి కూల్చాదనము॥ ఇకమూా॥ 

స. ఇంతలోం గుంభకర్టుం డాదినంబున నిద లేచియిండి యన్న 

దర్శనంబునకు విఖీిషవణయు తంబు గా వచ్చిన, గారవించి వారికి దగిన 

బీఠకంబుల నివసింప ననుష్ర యి చ్చ, 'రావణుండు కుంభక ర్థున కీట్లని యె; 

క్ర తమ్ముడే, సి వెబుగన్రు చి 

(లే మగు నొకనార్శ గలదు రాము డనంగో 

నిమ్మహాC గల డొకభూపతి 

సమ్ముదనున వానిభొర్య జానకీ యనం గన్, 

వ. దండ కొననంబున వె రిద్దణుండంగా నతని నేనుటంజేసీ యా 

పీతను "దెచ్చి, కూడ యత్నించుచున్న నొప్పనందున రాతస చ్ర్రలం 

గావలి పెట్టి, 

తో: మనయశోకవనమున నుంచిన, రాముని పే)రణమున మొన్న | 

ననచరుం డొక్క-డు వచ్చి చూచి పురమును దహించి తొజన్న॥ రా! 

వ. వాయు జూడం జూవపీంపగా ననేకవానరుల6ం గూడి రామ 

లక్ష్మణులు నచ్చి సముదంబున కన్వల విడిసి యున్నారు, దీని శేది 

యోజన యన్క నవ్వి కుంభకర్టుండు--- 

సంర టి: ఆట తాళము, 

రఘురాముని సామాన్యనరు డని రావణా యనకు ఓ రావణా 

యనకు! నిర్హత్ష్యుముగ గనసకు! రఘురాముని॥ గోపింబుంబజే యనతడా యె 

లథ్నీ శ్రసుందరియే సీత్రా శ్రీసుందరి యేసితా వరసుగుణవిఖ్యా తా॥ రఘు 

83 
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రాముని॥ ఆఘనునిసతి జెజిబట్టుకే రాతుసులు చెడి రనుకో! శ్వా 

సులు చెడీ రనుకో! ధరమనుటలే దనుకో॥ రఘు! ఫీ విరామ గుండ 
రీశ్వరునితోం గత యేటికి! బృతికకు యేటికి! సరిగాదు మాటికి 
రాముని 

రన 

వ. అని కుంభక స్థం డనునంతలో మహాపార్ళుషం డను రాక్ష 
సుండు రావణునితో నిటు లనుచు న్నాడు; 

క, సీతను గూడుటేే సీ 
పీవతీరున భీకినొంద నేలా! బలిమి£౯ 

వీతిగం బట్టి రమించిన 

సాతెజువ మ జేనుచేయు నయ్యా! యనక, 

వ, అమ్మాటకు మనంబున నానుదంబునొంది మహా సా గః 

జూచి ౨లుసునుంతే డినతపంబుదోంత రావణు. డిట్లను చున్నాను, 

జంయూటి: అట తాళము. 

వీనరా మహాపార్శ్వ, విశేదముగాను! మును (బా సభ “కేన 

బోవు చుండగను॥ వి॥ పుంజికస్థల యను పున్వుబోణిని రంజింప 

బలిమిమై రమి యుంచితిని॥ వినరో | అది వని మోషగుండాగశనుతుడ 

నెదలో గెవిసీ శపీయించె నాయజుకు॥ ఏన॥ 

వ, ఇది మొదలగు మది నొప్పని మదనతుల గదిమి మదనక 
దనంబునం బొదలించితివేని సీ పదితలలు పదిపదులతునియ లె 

పుడసిం బకుగాక యని వనజభన్సంకు శపీంచి గాన, మునుపటివలె 

విచ్చలవిడి మచ్చకంటుల జోలికి బోజాలరా! యనునంతలో నుగుణ 

భూవణుండగు విభీవణుండు మృ ను ఫొషణంబుల నన్న కు నభిముఖుంగ్రై 

యిట్లునుచు స్నో (డు, 

హిందూస్టాని తోడి! అటతాశీము, 

అన్న! నీ సోనరించు వ విన్నప మాదరింపును రావణా! తిన్న [గొ 
నీముంగ్రీవర్యులు? దెలుప చేరరు దొవణా!॥ అన్న॥ సీతను వచ్చుట 
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నొశనహేతు వనుకో రావణా! నీతిమాలి జరించుకు కడు పాతకంబగు 

శావణా!॥ అన్న॥ రాతసులను నమ్మి మడి గర్వంబు నొందకు రావణా! 

మోతుగుండాధీశు నెదిరి మోహరింతుర! రావణా!॥ యన్న॥ 

వ. అని నుడున్ర పభీవణుని చూషణ వాక్యంబులకు రోకించి 

నీషణంబుగా నవలోకించి యశేనిపాత సదృశంబు అగు పరువవాక్టులతో 

నింద జిత్తు గద్దించి కొలువుకూటంబు దద్దరిల్లునట్టు గా నిట్లని యె, 

అఠాణ! ఆదితౌళే ఘు 

నన్ను. జిలగ గంటివా! నన్ను _ గన్నతండీని యంటివా! సీన్ర 

నన్ను! పీన్నబ్బ యని యూరకున్నను గాని లేకున్ననోరుతునే నీ వన్న 
మాటలకు॥ న॥ గీరి జగడము జేయం గోరి యే తెంచి సభవారిముందర 
యేమో దూరి తెలిపేవు' నీవు! నన్ను! భీమబలమున సుతామాదు 

లను గెలిచి యావుపూ నిం (దజిత్తు నానుము దాల్చీనట్టి॥ నన్ను॥ 

మోకు గండేశ్టరుని పక్షముగాను నిలిచి రాక్షుసవీరుల. నువేక్షుగా 

సొడేదవు॥ నన్ను 

తో: వంచుదు నాదిక్సాలకులను! దొర్సించుదునా కులగిరుల! 
దంచుదూ నా దిగ్గంతుల బడి కలంచుదునా యంబుధుల ॥రా॥ కొట్టుదునా 
యడుకోటులురాలలో! మట్టుదునా యురగులను! బట్టుదు నా భతి భాను 

వీంబముల 1 నెట్లుదు నా (పవముథులను॥ రా॥ 

వ. వీ రందటు వినగ నాముందర రఘునందనుని వందిబ్బందం 

బులచదంబున నభినండించెదన్ర( : తొండరపడరకు. కవీ సందోవాంబులం 

జిందరనందరం చేసి యమ్మునుజుల (మండించి మాతం డిడెందంబు నానం 

దంబు నొందింపకున్న నే నిందజిత్తునా ! విభీవణా ! అప్పచ్చసంభా 

వణా ! యనిన పలుకులు ములుకులవలె. జెవిసోకిన నులికిపడి కనుక్టా 
కులు గంపులొలుక నలుకతో విభీషణుండు-= 
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కళ్యాణి? అటతాఖేము, 

రణభీవణుశౌనరాముది విక్రమ మణుమాత్రనును నెటుగ 

కాడెద విటుల ననిమిపేం దు జయించునటుగాదు ద హానాంతి కాసుక 

ననప పవనుల ల్పినటుగాదు! ధనజశులకు బె కొని సడా ఇ 

దరించినటు గాదు! వీశౌఅక లేదు! దనుజులను బొలీియింపంలా నావన్వు 

నాభుడు రఘుకులంబున జనన మొంబెను రాము డనంగ్యా మనుజ 

మూతునిగా దలంతువా!॥ రణ॥ పుడమి నా రావణుకడుపు జెడ బుట్టి 

తివి ! కొడుకను గా వీవు ! కులనాపకుడను ! చెడుగుపనులకు6. వెడ్డ 

వంబనాను ! నీకూతలకు లోబజెను దళశకంధరుండు జెడిపోన్స | శ్రీ 

మూాక్షుగుండ యుడయం డెక్కుువ యనుకొనగలేశు ! మోకిక జూవు 

తడవుజరుగదు! గపులగాడియు వెడలీ రాముడు లంక జొచ్చియు 

గడి యలోపల మృత్యువాతను బడగజేయక యూరకుండడణు! రణ॥ 

వ. ఇట్లు పలుకుచున్నంత రావణుండు నితాంత కువితస్వాంతుం 

డంల దిగంతంబులు ఘూగ్గి ల్ల నిట్లనియె: 

క, మానన్రలను వానరులను 

బూనికతోం బెద్ద జేసి పొగ జద విచట౯! 

మానవభోజను లగుస్ 

దానవులను సరకుగొనవు తగునా నికు౯! 

ఉ రాముకు దైవ మంచును డదిరంబుగ€ బహ్కెదు ! దెనమైస దా 

భూమిజం గూడి కానలకు6 బొక్కు- నువచ్చు న! చేను వేగమే 

దీమతి నేగి సీతనొనితే నెడరించి జయింప కుండునే! 
_ వీమదిం గానలేక మము నింద మొనర్తువుగా విభీమణా! 

తో: దావ్నీణ్యంబున దమ్మ ుడవని యీూతష్పును గాచితిగాని, 

కత్తుగట్లి పరపశ్షుము లాడిన శివృంతును దయ నూని ॥ధాన్న| 

న, అసిన విభీషణుడు ణా! 
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తో: ఈరావమసకుల మెందుకు జెఅతును * వలనీవ్ర జెడియె 

దవ్చు ? (శ్రీరామునకును సీత నిచ్చి రథ్నింపు మనుము దితి కెదన్ర॥ రా॥ 

ఫరజురాగము: ఆగితాళీము, 

రామామవుణి ని మ్ముల రామునకు సి(క॥ రామా॥ నొ మాటలు 

వీనినను [బతిశెదన్సు ! నీ మతమును మానిన మేలు నుమి॥ రామా ॥ 
రాముడు నిదు శిరంబులు వడిగా భూమిని గూల్పక ముందుగను నీక 
| రామా॥ తగుచరు లంబుధి చాటి వచ్చి యీపురమును చెజపక 

నుందుగను నీవు॥ రామా॥ పుడమి మోత్సగుండ, యొడ యనితమ్ముని 

కడుకోపాగ్నులు వెడలక ముందే ॥రామా॥ 

వ. ఇట్లు నొక్కి చెప్పిన రాక్షసరాజు కోపోద్దీపితుండై ది క్షటం 
బు లటునిటుం. జలింపం బెటబెటం బండ్లుడీటుచుం గుంభినీ తలం 

బృదువ(, గుంభిం చుండు మృగ నంభోనిథు లింకల గుంభినీధరంబులు 

సెదర విజృంభించి యిది యొకవిలయకాలంబో ! యని సభాసవులు 

భయ[భాంతసాతు లగుచుండ దిగ్గన గద్దియడిగ్ష నుటికి వెగంబ కర 

వాలంబు జల్లివించు చు భీవణంబుగా విభీవణు వేయం? బోయి మాని, 

వక్షస్థలంబు పయి నొక్క-తన్ను దన్నిన నజనివాతం బగు గిరింబోల 

నేలంబడి లేచిన తమ్ముని. జూచి, 

ఫీల్: అదితాళము. 

పోరా! పోరా! యిక లేచి పోరా! చాలును పోరా! చీ యటు 

[పోరా॥ పోరా! అలక మాపురిలో నుండక, పోరుమాని కాపురము లేచి 

[పో పట్టుగరాముడు జుట్టమైన సీపట్టున జని మొఅ వెట్టుకొనగ లేచి 

| ప్రో తమ్ముడ వసి నిను నమ్ము దగదు చిత్తమున 'జలిసితి! చాయా 

దీవి లేచి! పోళఠా॥ మోత్షగుండకమలాత్వుని నిన్నును శివ్షిసక నేసీవ్సీ తి 

ఏీడువను॥ ష్లోర్గా॥ 
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వ, అని ఖండితముగా౭ బలికీనవిఖివణుండు రోషమించియనలుం; 

నలుడు హారు(దు, సంపాతి యనునలుగుఠరు సచినృలతోడం (బయ 

అాంబంలు కాకుత్ స్టుని కొలువునకు. జను. వాడంలు, 

తో: నీకు హాతన్మును నే నెజీగంచిన ౮ ౯ "నవెలివి నేయు 

తాకి వచ్చినంతట నై నను జిత మున దలంతువునాడు॥ రాహ॥ ఇదీవర' 
నిను విడువ దలచి నేనేమో నిలిచితి గాని! ంలదిగో పోదు 
నినకులేశు సేవించుటకయి ముది బూని॥ రాను॥ 

వ అని తళ అంబు లేచి తను తల్లి మందిరంబునకు. జ; 
నమస్కరించి యిట్రనుచు న్నాడు; 

క, అమ్మా నామునితో స 

ఖ్య మన మను మనుచు. బజ్ స-కంకునితో న 

నెమ్మది బోధించినంగో 

పమ్మ్భున నాయెడదం దన్ని పరిభవపటి వెన్! 

వ, ఈదు రాత్ముని. గనుచు నే నిం దుండజూల క రుణాశరథ్థి 
యగు దాథశరథిముణుగుం జేలెద. సెల విమ్ము మూ తా! ఎ )లోక్య 
విఖ్యాతా! యనిన కసి చింతా కా/ంతయ యు కొంతవడికి వి వేక్షంబు 
నొంది యుట్లని యె. 

బ్యాండుస్వరము: అదితాళేముం 

పోయిరా విభీవణా! యిశం బాము సుగుణభూవమణా! పాయక 
లీ/రానుభ (దుని కృపను దిఘాకాయు రారోగ్య ముహైశ్వర్యములు గలు 
1పో॥ నిన్ను జేరదీయును శర ణన్నవారి గాచును; మున్ను నీఠం డిచే 
విన్నా: నయోధ్యలో వెన్నాడు రాముడే వెలయు నటంచును 
|! బోయిశా॥ మోతుగుండ వాసు(డై మునిముఖ్య హృదయ భాసుజై 
రాతనులను గూల్చీ, రావణు వధింలుంచి, యోాశ్నీతి లంక నిన్నేలిచు. 
నిజముగ॥ బోయి॥ 
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వ. ఇట్లు దీవించి పంపిన నామె సెలనుగైకొని మంతులు 

దానును ([బయాణంబంలు, 

తో: రావణదనుజుని పాాణపంచకం బీనిధి జను నన్నటుల! 

'చ్చేవేగంబున నెగిరి వియ త్తలవిధిని బోంలురి (లుబుల॥ రావము॥ 

క, అంబుధిని దాటి వారలు 

నంబర పదమునను రాంగ్క నది గనిగవి సె 

స్యంబులు భానుజునకుదెలు - 

పం బరికించియును రామ భ్మదున కనియె౯. 

కమాచ్: ఆదితాళము, 

వచ్చేవాశళెవ్వరో! పరికింపుము రామ!॥ నచ్చే! హోచ్చుగను 

కిచ్చెరను నిచ్చటికి విచ్చలవిడిగా ముచ్చట లాకుదు! నచ్చే! దనుజ 

సి యనుమతిచే మునపంలుకిం జనుచెచు నరాశనవరులేనో!॥ వచ్చే॥ 

మోత్షగుండాధ్యతు, మము నీవ్షణమే దీక్షతో బంపిన శిక్షయొన 

ప్తము! నవ్చే॥ 

న. ఇట్లు ఏ రాళోచిచుచుండ డివికుండి విభీషణుండు 

ఖో: రావణు ననుజుండ డావకభక్తుండ నేవిఖీషణాఖ్యుండను | 

ద్వేరవారికి దేవి నియ్యు(మని తెలిపిన విననుని దాను! రామ 

గీ నన్ను నుగదుస్థి గన్నననారసి 

తన్న గొలువులోన దాన వేళు! 

డంత నతని విడిచి యూ ప్తముం తులం గూాడీ 

వచ్చినాండ నీదు పాపు6గోరి, 

శీేదారః రూపకతాళీము. 

చేన దేవ! సీనకుండం గావు మింక నన్ను! గరుణాకర నీవు 
గప్పరత్షకులు లే రకు భావములో భావింపకుమూ వేటుగ॥ బేవ॥అత 
యనారాయణ దా సాఖ్యమనః కంజవరసదనా! మోాయకుగుండ వాస! 

1నివదనా! రాతను డని శిత్సీంపకు రథీంపుము॥ బేవ। 
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వ, అని పలికిన వాక్యంబులకు రాముం జాలోచించున 

సుగీ)వ్రండు (గమ్ముజు నిట్లనియె: 

తో: అసుపులమాయల కెంతులేదు మోాడెసకు వః 

చుస్నాం। పసమోజణుగ? గాపాడం దగున చంపగ దగునా! ౮6 

సపుడు! రా॥ 

క, శరణన్న పగతునయినన్ 

ఖరకరకుల సంభవ్రలకు € గాచుటయ (వతం 

బరియగురానణు తమ్ముని 

నరయుదు సౌమి(తి బోలె నను జమే)మన్. 

వ అట్లయిన పిండు వంచించునని భయపడును వేమా 

సుగీపా ! 

తో: తణమాతంబున జగము సృజింపంగ జెనుప నడప నొ 

తనరు కర్తనగు నను జెనకంగ నెటుదనుజుల కగు శేవి?॥ రా॥ 

సం. వ, అనుచుండ్క, నాంజ నేయుం డిట్లనియె: 

ముఖారి ఆదితౌళేము.(వలదచ,) వలె. 

తగదు పనిపై నలుగు ఫ్రం రామచంద॥ తగదు॥ పగవానిగం 

పగ వపు దీతండు సుగుణాఢ్యుండు ఘనుడు దగునీతిపరుడు॥ తగదు! 

తను జువీన దోమ మనుచు జ్యేవ్న భాతకు జెలీపె నాడ్యువిడిపించినా, 
[తగదు! మనపతము నగుమాటలు బోధించు మనుజాశ నపరితో శ 
వక ధృతితో॥ తగదు! మోావ్షగుంబేశ్వర, మోసము రా దిక్ దీక్ల 

నభయ మీడుము॥ తగదు॥ 

వ. అని తెలిపిన వానుముంతుని పలుకుట కలరి జలజు 

కులురిడు జెలజా _ప్పనందనున కిట్లనియె: 

త్రో: అభయం బచ్చెద నావిభీహణుని నరనితోడ్త జై మ్మ్త్నఘా 

సభయుల నెల్లను సమాష్ఞను చుట (పభువ్రలపని షొ మున గా॥ శా॥ 
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వ, వై యని సుగీ/వుండు పయి ెగిరి విభీషణుని మంత్రి 

యుక్కంబుగా గొనివచ్చి రాముసిం చేర్చి నంతం దత్సాదారవిందంబుల 

శిరంబు మోవీ సాగిలిపడి, 

బిలనారి ఆది తాళేముం 

ఫరణు దివాకరకులజా ! చరణవినిర్హిత . వరజలజ! ॥శరణు॥ వ్రత: 

రము నే నెటుగనయ! గతి నీ వనుచును గనినాను॥ శరణు! అత్షర, 

నాకభయ మిడి మోత్షగుుడాధిప, బోను వడి! శరణు! (శ్రీయుత, 

నొ రాయణదాసా యతపహృృాదయ విహార సడా॥ శర॥ 

భుజంగ పయాతేము: నమోానంతరూ వా! కనచ్చ క్రదీపా 1 నమో 

వేదవాదాసు నాచానుమోదా! |నమోళలోకనాభా! ఘనజ్ఞూన బోళా! 

నమోభూతర శూ! సనందాదిపన్లూ! 

కీధనః ఆనితాళీయు. 

సమయ మంతయు రామా! రామూ! యుమిలేను గద రామా! 

రామా!॥ సీ॥ సోమసూర్యులును, సురలు దిక్పతులు, భూమిముఖాఖిల 

భూతచయములు॥ వీ॥ మునులును బుధులు, ది;మూతు£౯ాలు గతా 

ములు, దనుజ- మనుజ- మృగతరు విహాగములు॥ నీ॥ నిగమాగమములు 

నిఖల విద్యలును నగములు వార్జులు నదులును నిధులు! నీ॥ మోక్ష 

గుండమున సాశీగ వెలసిన యిక్షర, నారాయణకవివిరనుుతా॥ నీ॥ 

వ, అని పెగడిన యానందించి (శీరామమూా ర్తి కృపారసం 

బొలుక యిట్లనియె: 

తో; దానవ సీపార్ణ్థనను మెచ్చితీ గాన, సేనువుది: లోను | జేసి 

గోరి నను దొని నిచ్చేదను పు మనల నతం డనెకు॥రా! 

క, సీవరరూపము గంటిని 

గావున నావుటి శుచియు ఘనుండు ను ధన్యుం. 

డీవిశ్వంబునం గల జే! 

యీ వే నీభ్యానమును వివేకము ముక్తీ౯, 

89 
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కాంభోజి ఆటతౌళీము (నిన్ను నమ్మి) వెం 

కోర నేర వేణు కోరికలు మద్వి జేరి నీదుసేవ జెయుభ 

దప్ప! గోర! ఘోరదు, ర్వారని స్సారసంసా రాళ్టి దూట్ మునిం, 

నారి సాంగత్యము! గోర॥ నా రాయణశ ర్భాధా రా, మా త్షు సం? 

గార, నీదుకొల్వుకన్న నన్వ మేమి॥ కోర॥ 

వ. అని వేండిన రాముండు సంతసించి, 

ఉ. నన్నుభజించుభక్తుల మనంబులనే విహరింతు సీతతో, 
నెన్నిక నీకు భక్తునకు నిచ్చితి. గొము శ్రభయంబు నింక ని 

యన్నను బిల్యు-మార్చి నిను నాదృతి లంకకు రాజు బేయునున్ ! 

సన్నుతింగన్న భానుకులజన్నుల ఖాాతిక్ వన్నె వెట్టును న్. 

వ, అని తెలిపీ హనుమంతుని చేత నిసుకతో లంకాఫురిని నిగ్శి 
వంచేసి యందు విభీషణుని గూర్చుండం బెట్టి లక్ష స్ఞణునివలన సమువో 

దకంబులు చెప్పించి యతని కభిపేకంబు . చేసి, 

క్రీర్రనః త్ర) శ) జాతి, (సంతతంబున వలె 

ఓవిభీవణా! యోవరభూవణా॥ యో॥ నీవు మనుము చిరంజీ 
నగుచు నిక నావచనమ్మున॥ నో॥ ఎండాక రవితారశేందులు నుందు! 
యందాక లంకారాజ్యం జేలుచుండుదు॥ వో॥ ఎందాక నాకథ యి 

యురి నుండునో యందాక లంకా రాజ్యం "బేలుచుండుదు! వో॥ మో, 

గుండేశుని ముఖ్యభక్తుడవ గు చక్షు యలం కా రాజ్యం జేలు దుండుదు॥ వ్ 

వ. ఇట్లు విభీషణునకు( బట్టంబుంగట్టి ద్వన లిచ్చిన నిమ్మ 
సుగీ)వుండు విభీషణుని తో 

గ 

తో: రాముడు సీకును రాజ్య మొసగ గద! రావణవధకుః 
నీవు! పొగ్టిమిపనీకి బాసటయయి నిలువగ వలె ననగను స్వుగీవ్ర॥ రా॥ 

వ, కనుంగొని విభీషణు డి టను, చున్నా-డు; 
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కీర నః రూపకము, 

అందజికిని దో డగునానందవముయునకు నింపొందగ దోడ్న డగ 

థక్తీయున్నదె మనకు!॥ నందటీ॥ మి సమానముగను నేను మెలగ 
నేర్తును రామదాసుడ నై, యెొవుడుపేవ దవిలి పేతురు! అందటికి॥ పీతి 
గను మోశుుండవిభునిపనులలో నేరు కేశ నెన రీతి దిరిగి జేతు నవనిలో 

| నంద 

వు అని యిట్లు చెప్పుకొను చుండునంతలో రావణుని పనుపున 

గుకుండను చారుండు వచ్చి యాకాశవిథిని నిలిచి యందటు వినుచుండ 

సుగీవున కీట్ల సి యె? 

తో: రావణు డెటుకసబుపు మను వాక్యము లీవిధమగు విను 
మీనజా ! వేవేగవె |! కవీవరుడ వైనరుసేవిగ నేల యనుజా! రామ! 

నన్ను జేరుమూ, యన్ని విధంబుల మన్నన జేసెద నేను; గన్నన నీలం 

కరు. జను దేటుము కవీ సెన్యంబులతోను। రావు॥ 

వ అని తనమాటుగా? బలుకుమున్నా. డను నంతలో వన 

చరులు జుట్టుకొని యొక్క-తన్ను తన్నిన, దూతను పరాభవించు! 

నీతిగా దని రాను డుడిపె. అంత వాండు మరల సుగీవునితో రాః 

గాన కేమి చెప్పును నననుడు, 

కీ రన ఆదితాశము. 

అన్న వాలి నాక్కు నతడు మొన్న రాముచే”ం జచ్చె 1 నన్న, 
నే ననెడుమాట యధమ ! మానరా! ॥యన్న॥ లంకకు ర ముని య 
లంకముగ6 గోరినాను; లంక కేసచెంచువిధ ము లలిని విశుమురా॥!. 

మోయు గుండవిభోని సపుచ్చినావు కాన నిన్ను శిక్ష జేను రాన 
గాడి చేర వత్తురా॥ యన్న । 

వ. అని చెప్పుము హోరా! రాతసాధనమూ ! యని పలికిన, 
నాడు చావుతప్చించుకొని లంకశేగులోపల శార్టూలుం డను రక్క-సు 
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వలన. గవ్పసెన్యంబుల బలంబును రాముని పతాపంబును విసి కొలు; 

చాలించి" రావణుం డంతిపురి కరగ, ఇకకడ రాముండు సముదదుని 

గదిసి, == 

ou వూరికళ్యాణి!_ రూపక ము; 

దారి యొసగరాదా! వారినాథ! నెనరులేద! |! దారి! పో 

జగత్కంటకు డగు [కూరుని దశకంత్నుదుంచి ఛారుణిభారంబు బా 

గోరిత్కి లంకకు జేరగ॥ చారి! సకలపుణ్యవాహినులును [(బకటంబు 

జలోపల నొకటిగ జేరగై కాని యకలంకుడ వగుదు! నాకు॥ డా; 

వలయంగ నారాయణకవివినుతు డయిన మోాకగుండనిలయునరక్సు; 

హా తు నిచ్చి చెలగిన శాంతాత్శ నాకు॥ డా౭॥। 

ల వ, 'ఇటువలె రాముం 'జెంత (పాక్థించినను సము[దుండు. మిన 

“కుండిన నాగహించి, 

తో; విను, లక్ష్మణ, ఏం డెంతదురాత్సుడా! విశ్వసింప డె 

యును! ఘనముగ నిప్పుడె గాగిచెద గనుగొను నాదుప్రతాపము! 

foi 

వ. అని ఫలికి తమ్ము నిచేనున్న  విల్లమ్ములు చేకొని [బహ 
జ్ జాని శా — 'గ్ర్రంబు సంధించి, 

- పంచచానురము, 

అహో సము[ద' కొంచే మైన నాదరంబు లేక నీ 

వహంకగించి యున్న వాడ! వెన నేమి! యుండునా 

=... మహోగకాండవహ్ని చేత మారణంబు చేసెద! 
సహింపు మంతేె చాలు ధైర్య శాలి వైన నిచ్చటన్. 

వ. అని యన్ర్రంబు విడువ నుద్య|ోగించిన, నతనికోపాగ్గి 

జగంబులు గడగడ వడం. వాద్దుదా(టి సాగరోదకంబులు యో? 

మూత్రంబంె. తిమితిమింగిలములు జంకె, అయ్యవసరంబున్న-_-= 
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క, రత్నాకరుండు రవికుల 

రత్నమునకు బహుమతులుగ రమణీయములొ 

రత్నంబులు _గకొనుచు (బ 

యత్నంబున వచ్చె. దివ్టమగు నాకృతితోన్. 

వ. ఇ ట్లరుదెంచి యాశరధి దాశరథికి నమస్యరించి యుపాయ 

నంబులు సమర్పించి, 

పహాంసధ్వని: ఆదితాళము, 

క భ్యాణగుణగణమ్ నవూమి॥ కఖ్యా। కమలదశాంచితభునమృదు 

చరణమ్ కల్చషహరమ్ క రుణాభర ణమ్॥ కఖ్యా॥ కటితటరంజిత కాంచన 

వేలమ్ | కుటిలవుదాసురకోటి ఏఫాలమ్॥ కల్యా మోతుగుండ సత్సు 

రనిభు మఖిలాధ్యవమ్ నారాయణకవిరక్షుమ్॥ కళ్యా! 

వ. ఈపగి6ది బ్యాగ్థించిన నాంతుండ యి సీ తాకాంతుండు సరి 

త్కాంతున కిట్లనియె; 

తో: సే దొడిగిన యీనిశితసాయకం చేదిక్కుకం వె చెదను | 

పోదు వృధా పాథోధి నాథ! తె ల్పుమున్నా నత డిట్లనెము! రామ॥ 

ఉత్తరదిక్కున నున్నకిరాతుల నుక్కడంచు రఘుపీరా | పొత్తుగలిగి 

యెప్పుడు నను బాధింపుచు నుందురు రణశూరా!॥ రాను! 

వ. అన, మంచి దసి, సము[దుని బాధింపుచున్న యాభీరు మం! 

లంబు పంల నమ్మూహనియా స్ర్రంబు. (బయోగించిన, నది వారిని దునివి 

ఫొపిం జేర, పమ్మట సమ్ముదుండు 

జంధ్యూ టి: అదితాళముః 

వారధి. గట్టగ సీకకిక్రుల బంపవె యోరఘుకులవగ ॥వారథి॥ 

ఓరుపుతో చేరుపుతో భూరుహాభూధరములు చేరుతు రపారము”గ 

|వారధి॥ దీనికి విశ్వకర్శవరసూను డయిన నలు డౌను సమర్లు 

దీనికి భూనుతమై మానితమై కానవచ్చు, మోక్ష గుండశీ) న 

వానితో, గలిస్ని॥ 
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వ. ఈనలుండు చేతముట్లి వైచిన చెంతభారమగు వస్తువె; 

పటిమ చదేలును. వీన్న నాయడు గణ మహో యునివలన వితండ 

వరంబువకనసి న్నాడు కాంబట్ట యతని సేతువు గట్టుపనికిని యమింపు; 

తక్కిన కపు లందజం( బర్వు తాదులు డెచ్చియిత్తురు. 

క, ఈ తెజుంగున వినిపించిన 

సీతాపతి యలరి నలునిచే నీటిపయి౯ 

సేత్రువుః గట్ట్రింపగ ( దా 

వేశంబునం దలంచి యిటులం చెప్పె నతనికికా, 

" న ఇట్లు బనియమి౨చి నవపావూణంబులక నవ్మగ హాములం 2 

జించి యచ్చట దనేర లింగ స్థాపనంబు చెయ(ందలంచి హనుమంత 

కిట్లని యె; 

కావడఃఆదితాశేము. (నజరవిర) వలె, 

కవనశేనయ ! ౦లుక లెమ్మా! జవమున గాశికి జని రమా 

పవన॥ లింగదయ మును దెమ్నూ! శివలింగము మంగళకరముగ వ 

క్రిమ్మా సీవ్ర॥। పవన! తడన్రలేదు లగ్నమ్ము! ఇక దడ వడిగా రావ 

సుమ్ము నీవ! పవన! చాలభకి తోడ నుండు నీవు జాల నిన్నేలుమో 

గుండేశుండు నీవు! పవన॥ 

వ. అనిదెలివిన రామౌాజ్ఞి శిరసావహించి వాతూలసుతుం 

(పయాణంబయి, 

క, అకాశమార్లమున( దీ 

వాకా రత(బరువు వాజె వారాణసికి౯) 

(స్ర్రకంఠుని విశ్వేశుసిం 

బాకటముగ నభి నుతిం చెం (బవిమలభ క్రి౯, 

వ ఇట్లు ఫౌగడిన సంతసించి యాంజనేయునికి( (బత్యతీంబం 

యరకని యభిమతం బెజింగి రెండులింగంబు లిచ్చి నే నిట్లంటి: 



క్క మును కుంభసంభనున కి 

చ్చిన నావాక్యమును దీర్చ శిీ)రామునిద 
రృనమున కిబె దశ్నీణదిశ 

కనిలసు తా, వత్తు! బద(వియంబున నింక౯ 

వ. అనిన, హనుమంతుం డిట్లనియె: 

త మును విచ్చితి వే మసి వాగ్దానము మునివర్యున కని 

యడుగక౯ , వానుమంతుని కి ట్లని యాకథయాద్యంత ము చెలిపితి వడిగ ౯ 

||| 
కీ రన ఆదితాశేము: (వ? పేటిఃశ) వలె. 

విను కడచిన వృత్తాంతమును చెలిపెద వానుముంతే! మును, 

వింధ్యనగ ము చంతకును నారదు డత్యంతవిణా గానమునమెన్నడౌౌదు 

శేరగానంతే॥ విను॥ అమ్మునిచందుని గాంచి, య దీళుంశు మో వించి, 

సమ్మతి సమ్మానించి, సాహాంగము అర్చించి! మెంచి మించి నెమో 

మునందు బాణి జోడించి ॥విను॥ మోతుపురీశునికరుణలా మునివర, 

ఏవరుబేఆ౯ -ఈయథీతి చాపము లాజె౯) ఇదె శుభములు జేకళూరె౯ 

మో రీ దారీ లతీంచి వచ్చు శుల ననుజేరన్? ॥విను॥ 

వ. అని వింధ్య్యాదద్రి (పశేంసించిన, 

ర నిట్టూర్పు విడిచె నారదుం 

డట్టియెడళ౯ గారణం బహ య మొకో్కో- 

గట్టుల యెకీవిరా దనం జూ 

కట్టితి "చీ నవనియందు!: బరికింపంగ౯, 

వింధ్యుండు 

శనానఃఏకలోళీ ము. (కామిని సొమినివలి, ) 

సధరణీధర మీొడగు నా కీధారుణీ! చేధర! సాధువరా మొపద 

పొడ్రీగ నే సొడెద॥ నేధర॥ అల్లశ ర్వాణీతన యాత్మృజయగుట  శివుం 

నల్లుడై రంజిల్లుటను శీతాద్రి కొంచెము బేర్కొనంబడె! చేధర॥ మేరు 
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గిరి స్వర్హమయమై రంజిలు నని చేవాగార మని (పఖ్యాతి నొందెను; 
గాని నాతో సాటి యగునే॥ వధర॥ కొండ లెన్నియొ 'లెక్క-కుంజె) నవి 

యేల! మోత గుండపతి కృప నిండ, నే నొక్కాండ దండిమగండం 

జూడవే॥ యేధర॥ 

న్స ఉదయధథధ రాధర ముదయా శితంబ్బు మం 

దేహాది? బేహసందోవా మరయ, 

నిషథాః|ది నోషధి నిచయంబు లే నయ 

న స్తృమితప్యభ లస గిరిని 

సీల కాంతుల బొల్బు సీలముహాభంబు; 

మందాకు సహితంబు మంధరంబు; 

మలయా చలంబున వెలయు. 'బొములగుంప్పు 

రైనతేక్నాడి సిర్ణనము గా ది! 

న్ మాటమాతంబు అగును (దిమూట "పావు 

కం"టముటు భారమును మాయ నోటునడును 

సహ్యా కిష్కాంధు కౌ)ంబాది 'శేబపతుల 

కన్న నేబొల్తు మేటినై యార్యవినుత. 

న. ఇట్లు దుర్వారగర్వుంబున నప్పరర్పుశంబు పలికిన సహింపమి 
నారదుండు మనంబున 

తో. శీిఖరదర్శనముచే మోయంబి స శీ) శేలాముు. వెలయ, 
నఖలగిరుల సితం డవమానించుట యాశ్ళ్చ్చర్యం బగు వినియ! రా॥ 

వ. ఆని యొచి యతని గర్వంబు బొపు నే _ 

కానడ; రూపకము 

ఏది నీసాటిశేం మాజగంబున! చే+గాన॥ 'నేష॥ ఆదిత్య ముఖ 
గహాము ల్మాశయి తు దను నటును మోౌోవుబుం. మీసనగము. 

ముఖ్యంబు నిక్కు- గాసి! యీపీ! వి రా నిదె నరు; భోంను వింధ్య 



శల మని యెప్పుడు! ని న్నవమాసిం చుచుండ నిట్టూ ర్పందుక విడి 

చితి! నేదీ! మానంటివారికల నుదియందున నుండనిమ్బు! సోవలె 

్రీమోత్ గుండ దేన్సని సేవింపగాను॥ నేదిసీ॥ 

వ, అని యుట్లుపలికి కలహాోశ నుండు యభేచ్చం జనియె, అంతే 

నింధ్యథ రాధరంబు-- 

శా. బెరా! మేరుధరాధరంబు గడు గ రాయత_చితంబుతో 

రీతి” ననుం దూలనాజె నట! కాని మ్మంతదో తత్స) తా 

పారూాడింగది' సంతసింతు నెద! సూర్వాదిగహాళుల్ తనుకా 

'జేరథావచ్చు ట బెట్టు లొక్క--యను చు౯ొ జిత్రంబుగా నత టీకా. 

వ. అసి నిశ్చయించి తనశరీరంబు “రెండువేల యిన్నూట రెండు 

యోాజనంబుల పాడవుయబెంచి సూర్యసంచార మార్హంబు నిరోధిం చిన 

నది మొక విలయకాలంబె, 

తో. పూర్య్వోత్త రముల6 బొల్పు వారి కెప్పుడుసం తాపనుగలి గ! 

పర్పీననిదలం బండగ దష్నీణ-_ పశ్చినుస్థులకు గలిగె॥ రామ॥ 

వ, 9 టొపి మ్సెన సనుస్తయజ్ఞాది 'ఫియలభానం బయిన బేవేం 

(దాది చేవతలు + బ్యహ్మూసహితంబుగా వారాణసీకీ వచ్చి న స్నిట్లు 

పారించిరి. 
20 

ఫీల్ రాగము: ఆదితొళము (శాముళునివ లె. 

బేనదేవ రావె! సీవదిక్కుకావవె! కేవలాంధ కార మైయిీవిధంబు 
దోచ నిదే॥ బేవ॥ కాల మెజుంగ లేని కారణంబుతో జనపాళి సర్వ 

కర్మలు నోలి మానియుండి రిల॥ జీ! హొవ్యములు లేక మే మకట! 

యెట్లు నిల్తుమో యవ్యయ! శీ)/మోక గుండాధినాథ మ మేల వే! 

॥ చేనచేన॥ 

వ. అని బహుభంగుల (పొక్థించిన దయామయసహృృాదయుండ నై 

ఏంధ్య్యాద్రికి గురువఛు నగస్త్య్యమహా మునిని పీశీంచి యుట్లంటి. 

$0 
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క. లోకోపకారమున కె 

యోకుంభజ! దశీణాక కురువడి జని సి 

చాకుథ రేం[భని గర్భము. 

బోకార్పుము కాతి నుండం బోలదు నీకున్. 

వ. అనిన వాక్యంబులు ఏది దుఃఖా కాంతు డగుచు నగ సుం 

డీట్టని యె. 

పొందు. కాపీ? ఆదితాళే యు. (ఈిపరీత)వలె. 

కాలిని బాసి విశ్వేశా! పొ మన నగునా!। కాశీని! ఓళీవా! 

సీదుకడ నుండక నాదవీణాళరు బోవ గాళ్ళాశు నె నా కికలి గాశిని!, 

ఇమ్మహోస్థంమున నెమ్మను ఛ్రానిన గమ్మల జన్మము బు“ దందుగు. 

గదా!॥కాశిని॥ ఖండితంబుగ బలుకం గారణ మేమో!  మోశఠ్ గండ 

నాయక చెంత నుండ దగనే శిఐ*!॥ కాశళిని॥ | 

వ. అని నగచుచుండిన నగి స్తునను నే సిట్టంటి; 

క. ఈవారాణస్కీ సీగం 

గా వాహీనితటము, డుంఠిగణవథివదము్ 

చేపివిశాలాశీళా నను 

బోవిడువం జాలకిటులం బొగులుదు ననసూ! 

గ్, పొమ్ముపొమ్ముల్ల వింధ్యా ద్రివొడ నడంచి 

దథ్నీణధువమున సేతుతటమునందు 

సీలుము! (నీరాము సూజమన్నింప వత్తు 

దర్శనమ్మిత్తునీ కగస్త్యా! మునిం, 

వ, అని యొడంబటిచిను మంచి దని యగ స్త్వముసి లోపో 

ము[దాయుతంబుగాం గాశిం బాసి దతీణాభిముఖుం శై వింధ్యగిరి సమా. 

వీంచి వచ్చిన, 

క్ర, ఇనమ ఎడల పర్యంతం 

బురు బెరింగిన విఏధ్యశిఖరి ముసివర్యుని రొ 
wre 
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కనిరీథీ ౦ మెదొరొ నె 

మనమున భయభక్తులొదన నుజిఖర్వుుం డై. 

వ. ల్రబ్లు [కుంగిన మూ పంబుతో నమస్క-రించి వింధ్యుం డిట్లనియె, 

కల్యాణి: లద్రతాళ ము (మనవినిచే) వలె 

శరణు కృ పాజలధి! గురునర! ॥శరణు॥ ధరణిని తమసందర్శన 

మున నే ధన్యుడ నె నాను! గురువద ॥ శర॥ మావంశము జన్మము 

గవాంబును బావన నూయె నహః! గుగు॥ శర॥ యీమిళోరి మూ చేతెం 

చితిరో స్వానూ! వచియింపు! గురువర ! ॥శర॥ మోత గుండరాముని 

పదాబ్దముల సావ్ీగ సవరింతు ! గురువర ! ॥శర॥ 

న. అనిన వింధ్య గిరికి మునివర్యుం డిట్లనియె: 

క. ఈనాసతితో దథీణ 

కోణమునకు. బయన మయిత్కి గురుతరభ క్లిన్ 

మూానితుండ వగసట్క నుండుము 

ఆనతి మావమరలివచ్చునంతకు వింధ్యా! 

న. అదిమొదలు గర్వంబు లేక నింధ్యుండు గుజుకూపంబుననుండి 

పం(జెం జండ్ర కొక పర్యాయము మునిరాకం గోరి నిక్కి చూ మచు, 

రాకుండిన య ఖాస్థిసినుండు చుం, గాలంబు జరుపుచుం డె, 

తో: అప్పటినుండి నిరాటంకంబుగ నరుడు విహరింపగను। 

ఎప్పటివలె నైమి తికముల జనులెలమి శిొటలి వ_ర్తింపగను॥రాను॥ 

వ. అట్లు లో కోపద్భనంబు( చాపి కుంభసంభనుండు దండ 

కావనంబున నిలిచి నారాక నిరీచీంచుచుం దపంబుం జేయుచుండె 

గావున, 

. పు సేని;ఆదితాళీ ము (ఈ రాజూ వలె. 

నే నతేరెదను, నీ వరిగన వెనువెంబడిగను! నేనే! మా 

సర్యుని మాటదీర్పగ జానకీళు మానకజూడగ॥ నేనే! లింగములు ౬ 
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కుంగవునకు జెలంగ మంగ భంబుగనొసయుము॥ నే నే! మోతు గుంజాధ్యక్షు 

నకు _బత్యత,మై నిదీశీంబగ నిక ! నేనే; 

వ, అని చెప్పీ వీడొ-లిపీన, నాంజనేయుండు లింగంబులు గొని 

వాయు వేగంబున గించిద్లర్వ సమావృతుంగయి వచ్చుచుండే. అక్ష 
యెటీ(గ రాఘవుండు సు గీన్రనిం జూచి, 

తో: వాయుసుతుడు రాజాయె నముహూ రము నోయొ నటుల 

గావునను! ఈయెడ దడయక నిసుకలింగమును . నిలమి(బతిస్టించెదను, 
వ, అని సర్వవానరులు. గను చుండ మునులసమత్షంబున "సెకత 

మయబభింగంబును (బతిన్ఫంం జేసి, 
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(బహ్మంబుగా భావించి, సాహ్టాంగనమస్కా-రంబు లనేకంబు లర్నించి 

కొనియాడు చున్నాడు, 



819 శ్రీ మో తుగుండరామాయణము-వారిక థ. 

ఫూరిక శ్యాణి! ఏక తాళము. (జూనకీపత్సివ లె. 

మైధిలీవరా! చ మన్నింపుబేవన!॥ నై! సాధుజనా భార |! సత్యని 

క్యసార!। మైథిలి! మంచి[వోడ వంచు పేడ "లేక భ్రమించి నాండ। సెం; 

తోడకను నను గొంచికా డటంచు వీండ కిక గరుణిచిజూడ మించ 

జాడ? దగు॥ మైథిలీ! విన్న గొప్పు లన్న చొ స్పడచి నాయున్నత ష 

'దెన్న చెప్పం బోలదు! నిన్ను దప్పు నన్యు నెప్పటికి నేనన్న సెప్ప నన్ను 

నొప్పందగు! మైథిలీ! మోత్షగుండర క్షకుండ; వఖులాధ్యయకుండ, వశ 

రుండ వకుదును దీత మెండపేష్షయుండ్క నిడితి బరీకునిండ! లతేదం? 

ములు॥ మైథిలీవరా! 

వ. అని య నేకవిధంబుల. బ్యార్థించిన, నానందిం-చి దయాకలిః 

హృ్దయుం డై “రాముండు---- 

గీ, “వినుము నీ వేగి తెచ్చిన విశ్వనాథ 
లింగమును నిల్పు రామేశ లింగమునకు 

ను త్రరంబుని నన్న, నట్లొప్ప సిలుపం 

గాంచిసంతసమంది రాఘనుండు వలి శె, 

హీందూ కాఫీ: అదితాశీ ము. (వందనం చతు) వలి. 

చెప్పెదన్ బవనాత్మజూ! యిప్పటినుండియు. జరుగు నిచ్చటి 

యేర్చాటులు!॥ జె! ముందు నీలీంగమునకు పూజింపక్కనాలింగము నిందు 

బూజించినపూజ లెల్ల నివృలంబులు। చెప్పెదన్॥ నాకు దొచ్చినట్టిలింగ 

మాకోవెల యందుండును గాక! కాలాంతరమున గావింతుల ద్శశ్చతిస్థ! 

చెప్పెదన్! ఛిన్నపుచ్చగుప్తపాదచిహ్నమున నీవ్మిగవూ మొన్నటి! 

'జడక యుండ నిన్ను జనులు సూడగ॥ జప్పెదన్॥ 

వ అసని యానలిచ్చిన నటుల నే తెగినతోయయు గు వ్రపాదంబులు, 

గలిగిన హనుమద్వి” వామును నిజాంశ వే నిగ్భించి వానుముంచు౦ డందు 

నిలిపిన గాంచి 
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క, లోకభయంకరముగ నిపు 

డేకాకృతి లింగ మొకటి యేర్చడె దీనిన్ 

బోకార్చి శుభము జేయుము 

ఫీ!కంఠా యనగ గరుణనే చే నంతన్, 

వ త్రిళచూలంబులచే నామపహాలింగమును పం|డెండుభా ౫ ములు 

గా ఖండించిననవి జ్యోతిర్శయంబు లై ఒంకాశేశ సోము నాథ (త్వంబక 

మల్లి కార్జున నాగేశ వైద్యనాథ విశ్వ నాథ కేదారేశ మహో కాళేశ 
భీ మేశ ఘుస్ఫ కోశ గంధమాదన. నామంబుఖ లింగంబ లె మొప్పై భాతే 

కనమూచ్: ఆదితాళము. (ఇటురమ్మా) వలె. 

రఘువ ర్యా! వినుము తెల్పద ఆర్యా(పేయు డని యంతట 

నమ్మని వర్యులు నాసిజవాతకా దెలిన్సి 'రఘువర్యా॥ (కమ్ముఆలింగ ము 

గలుగు ననుచు శాపమ్మును దిప్పిరి భ_క్రిచేత। రఘువర్యా॥  అశ్పూడు 
మోక్షపురాధిపలింగము నెప్పటివలెనే యేర్చజెనో॥ రఘువరావ॥ 

స్ప గంధమాదన మను కడపటిలింగంబు 

కనకాదికీశాన్య మున రహించి 

(పళయానిలము చేతబడి ప్రవాహము వెంట 

దశ్నీణాంబుధిం జేరి దరిని నిలిచె; 

రామి, నీగూర్చిన రా మేశ్వరస్వామి 

సేశాన్యమున గల దిడిగొదూడు 

మింతపర్యంతంబు నెవ్వ రెజుంగరు 

దీనియం దలరు; మతేజ మింక్ 

గీ. రామలింగేక్టు నందుగరంబు జేర్చి 

యిందువనింయంచు జనులు రామేశషరము నె 
వూజసీయుదు 8ది మొదల్ పూజ్యమను చుర 
బదియురెుడవ లింగమై పర6గు నిదయె, 
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తో: కలశజునకు వాస్ద త్తము చేసితిం గానున, గాశిని విడిచి। 
యెలమిని వచ్చితి నిందునసింశాద నీలింగంబున వెలసి! రామ! 

వ, ఈస్థల మునకు వచ్చి నున్న యం బగు నీ జేవో లింగంబు 

నర్చించు వాండు (బస్నావాత్యాది మహాపాప విముక్తుండు కాలోలడు, 
రామా, సీన్రను నిన్నుహాస్టం మునకు నరంబు లియ్యవలసిన దనీ 

థీవ్రుండు ెలిపిన శి)రాముం డెట్లను చున్నాడు. 

కీగ ని రూపకముం (మంగళే మగు) వలె, 

ఏను శంకర, విను శంకర, వినరిం+శెన నెచి! మనుజులు 
చయ్యన నిచ్చట నుగ్గొన మొనరించి ॥వికు॥ సంకల్పము సలిపి యిచట 

-సికతమును గొనియు భొంకంబుగ బుడ్డిసిండ ( బూరించుక జనియు॥ వి॥ 

ఫ్రీ)!యుతే కాశిస్థలమును "సేవించి ముముందు నాంలునుకC (బయాగనుంచి 

యక్యారంత మంను॥విను! గంగాంబును _గకొని యీోలఖింగముకడ జేరి, 
యంగంబున నభి పేకమ: నటుజీసియు నారి॥ విశు॥ భారంబురు వాడి 

ధిలోం బడవిడిచిన నంత వా రుందురు మోకుగుండనర వాసుని చెం 

విను! 

వ. ఇదియునుం గాక, 

క. ఆయనున్సన సంకల్పము 

'జీయక రామేశ్వరంబు. 'జేరదుగంగా 

తోయం బది యొకకతమున 6 

బాయక చేరినను బూర్వభవకృతమ మయ సలా. 

వ. ఇది సిశ్చయం బనుదు రామచందుండు వలిశె. అచటి కగ 

_స్యముని యీ తెంచి శీవలా,ములకుం (బగణాముంబులాచరించి. 

తో: కటాతమున న్ కాలిని 'నే సు గంటి రఘురావమూ!। నా 

కొటంత రీనొటికిం దీణెరు, నాశేశ్వగనుతనామా! ॥ రాను॥ 

వ. అని పొగడి శీ)రాను- సస పల చే ననుజ్ఞాతుు డై య న స్వై 

శ్వర మనువేర నొకలింగంబునురా మేశ్వరలిగంబున కాగ్నే య దిక్కు-న 
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శక శ్రీ మోతీశుంద్ రామాయ ణము.వారికథ. 

స్థాపించి యందు బురాతనముగ నున్న గంధమాదనలింగంబు శుదర్శించ్చి 
సేవించి వారివీడొంని యగ స్త్యుండు నిజా[శమంబున కరి గా అంత ___ 

క, నలుండును రామాజ్ఞ్యను దన 

దలమోచియు వార్థిగట్టం దలపడి కపు లి; 

చ్చలు దెచ్చెడు కొండలు వి 

చ్చలవిడి చే నంది గర్వసక్తుండగు చుక, 

వ. కట్టుచున్న వైఖరిజూచి ఖీ)/రానముచం(దుండు దనమనంబున, 

తో. తన కొక్క-ని కీపని నియమించితి నని గర్వుంబుక పీకు 

వనచరావళుల నిర్దమ్యేముగాంగసి మెలంగుచున్నాండు! రాను॥ 

వ, కావున దానినుడుపం దగు నని యెంచి, 

చ. ఒకశిల నీట నిల్పి, మజియొక్కటిచెచ్చడు నంతలోన వీ 

చిక లటు[దోవంగాం దొలగు చేతికి జిక్కు-ర్వ య య్యనస్థ చెం 

౫కవికలొండి యూనలుండు గర్వము సర్వము దకిశ్రా రాముచెం 

తకు జని తత్పదంబులకు దండము వెట్టి వినీలి నిట్లు నుక న 

బిలవారి? రూపకము. (ఏమి సేయు వలె. 

ఏమికొరణమోా! కామంచి కట్టం (బేమతో. గట్ట, స్వామి, 

నియమించితి॥ శే॥ శిల లిందు వేయ నలల (తాకు నటునిటు బోవ 

నలవియే కట్టుట! శేసిు॥ వార్థి మోసమున వ్యర్థపుచ్చగ నర్ణి నంచనో! 

నిర్ధారణ దోపద॥ దచేపిు॥ తామసీంపకయ ఫంవెరాతగుండ రామ! 

యుపాయ మేమెన సెల వొసగు మి॥ దేమికారణ వెరా॥ 

వ, అని (పార్థించిన సంతసించి జానకీపతి ంలుట్లు ని యె; 

తో, రామనావుమును రాతిరాతికిని వాయుచు నతికించినను! 
శేమంబుగ నవి చెదరకుండునటు చేయు నునుచు చెప్పుగను॥ రా॥ 

వః, నలుండు రామధ్యాననిస్టాగ రిష్టుండయి తే దాజ్ఞ్యాపకార 
నుండే, అంగద హనుమంత నీల సుషేణ మైంద దిషివిథ శరభ శతబలి 
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తార గజగవయ గనాథ గంధమాదన దధిముఖ జూంబవంతాదులు 

లగ్గల “కెక్కినట్లు చబలోగి, 
రగడ, 

సొరిఫి గట్టగును బూనిడి నానరు లందటును 

వింధ్య పర్వతము చేదాచలమును, 
గంధవమా దనము గరుజాచలమును, 

గాంచనశేలము గైలాసంబును 

(గొంచాచలము ను, కె సతకంబును, 

శీగిరివర మును సింహాచలమును, 

నాగోవర్గన నుస్తాచలమును, 

నరుణపర్వుశము నాహీమవంతము, 

నుగగ శెలమును నుదయపర్వతము, 

మలయపర్వగము. మాల్యవంతేమును, 

సలరుచున్న(దోణా ది యంజనము, 

మాను గూగుము మ'హేంద ఇం లమును, 

సామజ శే అము సవ్యాభాధరము, 

నుందర శీలము మాల్య శేలమును, 

సుందరమగునా శోభన నగమును, 

జి త్రకూ టమును శీరశైలమును, 
జి త్రపునీలశీ తిధరవర మును, 

మొదలగు పర్వతముల "కే తెంచియు, 

వెదకిశిఖరములు వేంబెకలించియు, 

గొని వచ్చిరి కపికోటులు కొందజుం 

గొని వచ్చిర్మిమాకులు మజి కొందజు 
గాందటు మూవుల6ం గొందబు శిరముల., 

గొందటు భుజముల6 గొందజు కరముల 
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నెత్తుక నెగురుచు నెలమిని చెచ్చిరి 

మొత్తము లగుచును [మోయుచు వచ్చిరి 

చేరువ దిరిగియు, జెచ్చెర దెచ్చిరి, 

దూరమునకు జని తొలగక డెచ్చిరి 

వంతులు లేకయు వడిగా దెచ్చిరి 
గంతులు ైచుచు గక్కున దెచ్చిరి 

యిటువ తె తెచ్చిన యిన్ని కొండలును, 

నిటువలె దెచ్చిన యిన్ని|మాకులును, 
చేరి నలుండును చేతులనందుక, 

(క్రీ రామునినుతింజేయు చు దడయక, 

బారావారముపైెని పసందుగం, 

గూరిచి కట్టం గూర్శిని బొందుగ, 

నాపనితనమ్ము నారసి మెల్లగ 

జూపరు లిదె మెచ్చుచు రంజిల్ల ల 

వారిధిగట్టగను బూనిరి వానరు లందటును. 

* మొదటిదినంబున( బదునాలుగావు డ్య 

లీరువదియావుడ మణుదినంబు, 

నిభువదియొక్క-టి యెసలగమూండవనాండు, 

వీదపదినం బిరువదియిరెండు, 
పంచాహ్నమున నిగువదిమూడు,_సిటువలె 

ఛతయోజనంబులు చాపునందు, 
దశమాంశము వెడల్పు. దగియుండ సేతువ్ర 

గై నలుండు లాఘవము మెజయ్య 

. నంత రాఘువు డూర్భిళా కాంత రావ 

ణాను జార్కాజ వాయునుతాంగడాదు 

లనుసరింపుచు రాగ వాన్షాబ్టిం జేలి 

గట్టుపె సం చరించెడు కాలమందు, 
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థో: ఉడుత యొకటి చినన నేజెంచి మహోదధిలోపల మునిగి 
శడిరూరకమును బొడియినుకను దాబడిపొ ర్హాడియు జెలగి॥ రా॥ కట్ట 

పయికి జని|౫క్కు-న రాల్చియు. (గ్రమ్మజు నటుళ న సలుష। నెబ్ల కాంచి 

సీతాపతి యారవిపట్టితోడ నది చెలుప॥ రామః 

క, ఇంత బలనంతులకు నిది 

యంతయు సు _స్తరము కార్య మిట్టుండగనీ 

జంతున్రు స్వుల్బం బయ్యును 

జింటింపగ భక్షి చెతిం జేయుచు నుండె౯, 

న, అంతియే కొని యమహా కార్భంబున నిది. చేయుసహాయం 
'బెంత! చేవర వారియ 9 దింతభ క్షి దీనికీ గలుగుట జన్మాంతర సుక్చ 

తంబుగాదా! (భీరామభదా) | అనంతదయాసము (దా! యని గొని 
యాడిన రాము 6 డలరి, స్కుగీవా! దాని నిందు6 గొని ర మ్మైరుండు, 

గీ. ఛానునందను. డరుచంచి దానిందిచ్చి 

రాను.సన్ని ధినుంప హార్గ మున నతడు 

మూూండు ప్రాళుల దానిసియప్రునను నిమి; 

రమ్యుముగను (దిలేఖ లేర్చడియె నంత, 

వ. చందన మందార పనసామ్హాదిడివ్వతరుశోభితం బగు నొక్క. 

ననమ ధ్యంబు ప నిడివి దు నట్టాజంలు చ్చ పీన్నుట శీ) రాముండు.... 

క. మునినేవముల సమర 

మునక రుగుట యొప్పుదని సముగుండు వుణిహం 

రనికర నుంబరములు నిత 

ఫఘనముగ నవి చాల్చివెడలె, గదనంబునకు౯ా, 

కాంభో జివ రూపకయు. (భూమిఫాలనము) వలె, 

దండు వెడలె లంకపంల కోదండ రాముడు సానుజుడ ము!దండు। 
నిండిడెబ్బది రెండునెలల దండికపులు దండము. లై తనుగొల్వగ 
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దండు! భటులచటులార్భటులకు దిక్కటము లదరగ దశవదనుని పుట 

భేదనమున ననేక కుటిలభయోాత్క-టవిపరీతములు గలుగ॥[ దండు! 

శరణు మోాతుగుండనిలయ శరణురాఘవా! జయజయయని సురకిన్నర 

వరు లంబర చరులె సుమభ!6ితంబుగ వ రింప॥ దండు! 

వ. ఇట్లు శేతువ్రుమిాదుగా నడిచి మనుకులుండు సువేలా 

దీ" కీ6 చేరి ఎసెన్భంబుల నక్క-డ విడియించె, 

తో: అంతట గపుల మహారావములు దిగంతంబులు 'భేదిం వెన్; 
బంతితలలదొర బాగుగ విని తన మంత్రులతో యోజించెన్॥ రామ] 
కట్టా! రాముడు గవికోటులతో ముట్టడించె మనపురము! | చెట్టుల 
జెయుద మిక ననుచుండగ నింతలోన వేగిరము॥ రావు॥ 

నం రావణునితల్లి కెకసి తేనతం| డియగు మాల్యవంతునితోం 

గూడి రావణుని కొలువుకూ టంబునకు వచ్చి వానిచే సత్క-80ంపబక్సి 

యుచితానంబునం గూర్పుండి యిటు లనుచున్న ది, 

జంరయూటి; (త్మిశజూతి. 

నామాట మిజువద్దు | నాపట్టియనుచు. బుద్దు లీమాడ్కి- 
డెలుపగాను నిదె వచ్చియున్నాను మాను! నీమేలు గోళెదను 
[నామా*ట! రామునిబేవి. దెచ్చి కామించి చెజలోనుంచి, సామాన్యు 
లనుచు నెంచి, సాధింపగను దలచినాన్ర నెమ్మది యోజించి॥ నామాట! 

రాముడు మోక్షగుండ శీమాధవుడు గాడా! భామిజ కములగాదా! 

మమియు నెజుక శేదా! వాదా! భామను విడ రాదా!॥ నామాట! 

క్క నీదాడికోర్వ జాలక 

యాడెవత లా(శయింప, నభయకరం బా 

నిద యితు డొసంగి, నరుండై 

మేవిని జన్మి౦చె నిన్ను మృలినొందింప. 
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వ. జగదీఘ్ని యానతిచే చేవతాంశంబులం గపీసైన్యంబులు 

గలిగగాక ఇంత బలపర్మాకమంబులు గల కోతుల నెన్న (డున 

గంటివా! కుమాశరా! 

తో: మనుజు డనుచు నీమది నిర్ణమ్యముగను భావింపకు 
ఏనును! విను గెల్చిన వాలినిజంవీన శూరునిగా నెదయోను (గొనుము॥ రా॥ 

వ. ఆమేటి సామర్థ్యంబునకన్న నీముగంటిమే యెక్కు-డయున 
నామనుజుని భామినినిం 'దెచ్చుటకు గెడిరించి పోసాడదా! యీవు 

టించి తెచ్చుట ఢయపడికాదా! పుతా)! దేనతాజై తా! రాక్షసకుల 
పిత | 

తో వటికి జెడియెద' విశ నయినను నామాటను దోోయకు 
నేడు! తాటకసారునకుం దరుణి నొసంగసము ద నును బోచును జూడు, 

వ. ఆదయానిధి శరణాగతులం గావాడు బిీపువుగలనాడు కాన 

నియం దసూయనొందక చజేరందీయు. అతసిసేవకన్న శుభఛానవహాము 
లొండు లేను: పొ మ శ్రానుడు నవ్వి యతం డిట్లనియః 

మాచ్: రూపకము. 

మాటాడకుమూ నాతో॥ మౌోాటా॥ హాటక చేటుడు 'రాముం 

డయ్యెను సేవింపు మనుచు నూటికి బోధించెను నీమాతమునే 

నెఖుగ నేమొ!॥ మాటా! హేయం బగు నీతనున్రున నాయన 

నర్చింపజాల్క "బాయకయని జేసి యొడలువానీ పరమునందు గొలుతు 

|మాట॥ ధారుణినో మోొత్రుగుండ శ్రీరాముని. నీపీన్న కుమారునితో 
జేరి కొలిచి నుని యుంకుము చిరకాలదు॥ మాటాడ। 

వ, దిగి్భిజయుండనయి బహు కాలం బిహాలోక సొఖ్యంబు లను 

భవించితి ఒకరికి వజ చి శ రణుబొచఛ్చి యెకకుంగయ దురంబున నతని బొరిగొన 

లేకున్న నాళరీరంబు దొజణగి పరంబు గాంచిన, స్థిరంబుగ ధరాత 

లంబు విళఖివణుని చేత చేలింపుము. తల్లి! నుజల నాతో తెలుఫకు, 
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ర్రిలిలి శ్రీ మోతీపండరామాయణము_వారి కథ. 

తో; అనవుకు, విధికృత మనుభవింపు మని చనైకళితన 
ంలచ్చక్కామనువమని గ్గని యమ్మాల్య వంతు ఉట్లని బోధింకుగ బొచ్చె 

రా॥ సామాన్యునిగా రాముని గని తచద్భామిని జెరబట్టితివి! "నేవుముగల 

రజసీచరకులమును సకవుచెయ బూనితివి! రావము। 

క, నారామణుడే రాముండగు; 

(ప్రరవముణి యె సీతయగుు ధరి తినివారల్ 

కారణజన్నులు, నిర్ణర 

వెరులయుశుముటయ వారి | వతముకుమా రా! 

కీ రన; సక తాళేము. 

సిర్నిమి త్తవెర మేల వీకురావగణా! దుర్నివి త్రముబు జాల వో 

రావణా! ॥ నిర్ని॥ సామజాళిసత్వయులు సమసి రావణా! హళోమధ్ధూవు 
ములు |గుం7గ నమొ రానగ్లూ! ॥విర్ని ॥ గుంపు లై వరళ్ళు గవిసి కూన. 

రావణా! సాంపు పెంపు లడ” రాష్రసులకు రావణా! | సిర్నిము! వేడిమి 
నెత్తురులు గురిని వేగరావణా! జూడ నుల్క- లెల్ల రాలం జొ చై రావణా 
1సిర్ని | మోతు గుండ కెరిమిాదడ ముట్టి రావణా! రాశుసనులు జెడుదురు 
దిరంబురావణా ॥నిర్చి॥ 

గీ, “సీత నర్చించి రాముని సేవచేసి 
లంక (ూలింపు మెల్ల కాలంబు6 జెలలి | 
యనిన నమ్మాల్య వంతున కా గహించి 
పటుభయంకర మూ ర్తియె పలికెనిట్లు; 

కీ రనః ఆదితౌళేము, 

మాతాోమహు డని నిన్ను మర్యాదగ జాచుదుండ సీలీమూలీ 
రాటలాడేవ్ర॥ ఓపకాల్యవంత। ఫీతి చెల్లి బెదరించేను! హీ నమానన్చని 

శీవశేను పోవుదునె కులస్థానపొరువముల _ నెంచన్చ। ఓీవహాబల్య వంత॥ 
శానిపోని వెల్ల నెంచేన్చ। నన్ను జంప మోక్షగుండనాటు. డవశరించి 
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శరణన్న నెటులం జంపకుండును॥ ఓమాల్యనంత॥ ఉన్న కర్మ మెటుల 

నూనును॥ 

న. కాంబోనవునది కాక నూనదు. తణభంగురబేహామునుశాళ్య 

తముగా నమ్మి కానిపోనిపనులకు నే చేల చొత్తు! పలు పలుకులుడుగు 

తాతా! చాననకుల పదాతా! అనుచుండ, 

క, దాననపలి యానతిచే 

భానుజుకడ కేగి శుకుడు పరువడి మగుడకొ 

దా నరుగుదెంచి మొ ')క్కి-ద 

శాననుతో నిటుల) బలిశె నతిమోదమున౯. 

తో: విను రావణ నేం జనిన విభీనణుం డనున్రగ జెలుపుటచేత। 

నను జంపగ వానరులు జతనపడ మనుకులుండు దయశేర॥ రామ॥ 

దూతను జంపినదోవ మంచు న న్నాతటి విడిపింపంగను భీతిలేక చే 

నేతెంచితి గడు సీతితోడ నిను గనను॥రాను॥ 

వ, అనంతేసక్వేసంపన్నులగు కపిసైన్యంబులచే వారిధి గట్టించి 

దాని మాూందుగా వచ్చి సువేలాదదిమాద రాముండు సీనాపరివృతుండై 

యున్న వాం డనిన, నాశ్చర్యపడి 'రావణుండు 

క, భుకుండును సచిన్రలు గొలువగ 

నొక(పాసొదా(గ 'మేక్కీ- యురునడిం గని ఇనా! 

శుక! సీవెటుగుదువు గదా! 

(పకటంబుగ య దెలుపుశ[తుబలములనరు స, 

రావణ-కక సంవాదము ౩ కీర్లన, 

రా! మే'లెనచూపుల మిణుమిట్లుగొలుపు నానీలాంగు డెవరుశుకా! 

[శ ఆలలితాంగుజే యసురేంద! రామభూపాలు డగును చెవరా! 

1 రా! ఫొందుగా నాొతిని ముందర సిలిచిన ముగు శెవ్షరోయి శుకా! 

1శు॥ విందుగ వీను రనినందన లతయ్మణ ఏభివణులు దేవరా! 
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రిల్లిడ్డీ శీ) మోరీగుండళామా యర ముంనా రీ కథం 

రా! మోతగుంచేశుని మొనలను వేర్కొ-ని మునమున జూపు శుకా! 
॥కు॥ అక్షయ మైనట్టి యవి యెన్నదరమె బ)హట్టదులకును దేవరా! 

వ. అయిన నే నెటీగ్గనమట్ల్టుకుం (బభానకపుల వీవరింషిద 

రావణా! 

గీ లక్ష మర్కటు అెపుడు. జెలంగి గొలువ 

ఘనపులిందానదీతీరమున నసించి 

యుండు మేటిబలుండు నీలుం డతంజె 

సవితృసుతుదళవాంు నిజ౯ారవిరోధి, 

త్రో: వెయికోట్లకవివీపలు_ గొలువగ వేగనంతు డనువాడు! 
పాయకయుద్గము చేయయత్న పరుండై యున్నాం డదే చూడు |15ా| 

క. గురుతరవింధ్య సుదర్శన 
గికులకు నాథుండు ఘనుండు గీ శేశసఘుం 
డురురణ కౌతుకవిపులో 

(గరణసమారంభుడ(తడు రంభుడు గనుమూా!॥ 

హీం కాఫి; ఆదితాళము, (రాము నంపీన) వలి 

వాంజే కను మంగదుదు | వాలినందను తంనాజే! సీడు వాలి 
కన్న మొనగాడు! పనివాడు గద॥ వాంో॥ వనాదశళతపద్దపాకట 
నుర్క-టు. లతిభీకరముగను నొల్వం వోకు గదలించుచున్న॥ వా 
తానొక్క- డే మావ గుండా ము కార్యము దీర్చు వానినతె నుత్సొాహము 
బూసనియువ్పొంగుచున్న॥! వాజే॥ 

చ, ఘనముగథ6 జందసనా దికీని గాంతుం డనం దగి వీంయళోట 
న మ నెనుబదిలక్షస' ఖ్యగల యబ్లకపుల్ దను నా శంయింపలా. 

దనర్క్ ఖరారియానతిని దా ద గొటను నిన్న సితున్ర౯! 
yD) కనుగొను మౌతంజే నలు! డ ఖండబలుండు! సురారి జేఖలా! 

తో, నలవదిలక్షుల నాల్షుపేల వ సరులు గొల్వ గాల చెలఫు | 
బలమును జూపుచు బరగెను శరభుం డలవాండే పగికింపు॥ శామ॥ 
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క, కుముగుని శాతసమానస 

కుముదుని దశకోటి స్థవగ గురుసరససరః 

కుముదుని రాఘవ కార్య 

(పమదుని సంకోచనాటి పతినిం గనుమా! 

త్రో; కోరి యెపుడు బదికోట్ల మర్యటులు గొటుచు చుండగా 

సెగడు! | వారియా[తగిరిభర యగును నాపనసుని గను మ ల్లతండు! రా 

గీ, కోటిభల్గుకనర్యులుం గొలుచుచుండ 

దమ్ము డ గుభూముో6 డత్యంత ర్యాలి 

తనకు. దోడ్సడ మనదిక్కు- గనుచునుండు 
జూంబవ౦ంతుని జూడు రాక్ష సవ నేణ్య! 

క, 'జబ్బది జెబ్బది లతల 

నిబ్బరపుంగపులుగొలున నేర్చరులై తా 

ముబ్బెడు కోోధనగ నయుల 

నబ్బా కనుళొంచు! రాక్షుసాధిప వారిన్! 

వ. వొటియు నిq్మదజాల గజ గంధమాదన గవాత్స శతబలి 

మెంద ద్వివిద సుసేణ దధిముఖ సుముఖ విముఖులు లోనుగాల పీం్యదు 

లనంతబలసమన్వితులగు మగ్యటబలంబు లసంఖ్యాకంబుగాం నొబువ 

యుద్ధ సన్నద్ధులయి “కాట్రు దన్వ్షచున్నారు. చూడుము నిశాచశేంద! 

శీదారః ఆదితాశేము. (కోరియం) వలె 

చూకు!మూాతనిక్ | దనుజేశా! భూడుమూతని౯ | నాడు లంక 

బొచ్చినాశు నగరము గాల్పునాడు! యోడక దిరిగనాను! చనినాడు 

మొనగాడుగద 'నేడు! చూడు! మేరుభూధరసమధీరులా మారుతవర' 

కుమారు౯ా సారవిశంగా కొరుకా రణళూరు౯కొ మణిహోరు౯ా గవీవీకు౯ 

జాడు!  మోశవ్నగుండ పు రాధ్యము౯ దీకుతో గాలుదుదక్సూ౯ా 

యతగజ హర్యయు౯ బృథునముకా రిపుశితుకా ఫలభత్యు౯॥! జూడు! 



₹8ి6 

ear 

శ్రీ మో తసండశామాయణముఎనారిక థః 

* వేయుకో టాక సంఖ్య విలయలోన విలత్ష 

కోట్టు మహాసంఖ్య కొమరుమిగుల 

నవిలక్షయగుబృ్బంద్యు మవిలక్షయగు పద 

మవిమహాపద్శాఖ్య యగును లక్ష 

యవి లత్తుయగు ఖర్వ్ర మవిలక్షుయగు మహో 

ఖర మవియు లత కడుసమ్ముద 

నువిలక్షయయిన మహాసము[ దం బగు 

నవిలత్షయగు మహదాఖ్యయవియు 

గీ నూజులవత్షలు గలవు భానుజునిముఖ్య 

cir 

చృీనకడమువి చెప్పగా? జేతగాదు; 

ఇట్టిసేనలం గూడుచు నినకులుండు 

లంకపయు దండు వెడల నిశ్శంకతోడ, 

వ. ఇంకొక విధంబు వినుము. 

పదివేలకోట్ల స్లవంగము లొకగంతు; 
గంతులు సాహ్మసగణనము గమి 

యాగమికోటి కోట్లగు నొక మొతంబు; 

శతకోట్ల 'మొత్తంబు జగతి ఏడు; 

వెలయ లకుతోణి ఏీడులైనను సాదు; 
సాదుద్వి సపాక సంఖ్య మూక 

శతకోటిమూకలు సంగ డినాంజెల్లు, 

నవియును నూరుకోట్ల గును దట్ట; 

దట్ట లొకయాటు గూడీనం దగును వెల్య 

నిండివెల్వలు జెబ్బది రెండు గొల్వ 

రామచం[ద్రుండు నీతోడ రణ మొనర్చ 

నరుగుదెంచి సువేలాద్రి యందు విడిసై, 
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ప్లే గ. A mt లో శ క కాస నాతసిం గదిసి పోర శకముగా దో యసు 
poe ( గ ఇళ, Yan ఆ జ ఎ" ళ్గ అ ఖో రజ ము శీందా J! ne వపను ను నమ్మని నాభి నునంసుగ (స సదు బ్ సే దా! 

| రా॥ 

లీ 

క జగ ౫ ము లగు ద చదు €) 

సంగం నగువొరిషసుంయి సటుగ న్యాయం బగునా! 

EN DAM 1 J సన 

దగ గాఫుని వదు. ఆకును దయ మన్నిం సుక. 

జంయూాటి: అటతా శీ ము. 

యమణభింగుగ ఉవామును సవ బోకు! మనమున సింకనేనుతి 

యు గను! Far all ములముూూగేములకో" "౧మ్కు మలిన యుతేంబు, మజ్జాసి 

ఖోణినమూ DpH) Howl Baral మళి యిట్లి దహాభిమాన 'మేమిటికి! 

మలి ముం వటుగాగ మురిసే విష్పటిక! మణ! ధర మోాతుగుండేశు 

దర "స YE అను EMR ఓ చ్చి థ్ ముహు దీగ్చును॥ eral 

స అని మెకచారుంయు భోట్టం దినం. గుఫీతెస్పాంతుండంు చుజి 
WIC నా DI 

Mr గ భి Mh గానక, వానుండ నిని వినుం గోరి జను పంపగను। 

నారి CRUE అశమూాసి ముగు. బిలికద నగును! రామ॥ 

సీ స్పష్టము మన్ని, ర పగి. నెమమఏసి దలచియును | (గ్రన్నన ని 
య్ 

స. రము దా Nw) సు స... సరు! రావు || 
న్ 

మ గగ .. సును గు స్ (గ! చస యే, సు పూర్వంబున గురుండను 

గీ సును నలు AoW వ్యాది Le mA ort Xo నున్వసు। ht Wr KN i» అ న్ | ఏ AY స మెం 

WY దుం గం wo ho wy సుర y= ( (తు: pe యు. వమున్నం౦తి._ 

bh 

(కి గ, నవి గాయి యు స్మజదంస్టు డను వొ, స వరొసగింపగను | 
ష్! 

పిచ్చలఎపిడిగ” మిం ముపు నీ వసేచియిుండు ముదమునను॥ రాము॥ 
ta 

గుం భ సంభ్రవ్రుందు నసనుదుంచ యన్నం బడిగి స్నానంబున 

గ రగన రాతసుం షగెస్తు స్యుస + రూపుంటబున నచ్చ, 



శీల శ్రీ మో తీగుండరామాయణము-వారిక థం 

మత్తకోకిల మేశమాంసబు బెట్టు నాకును మేదినీసుర యన్న, నాం 

గాక నా శుక భార్యరూ పము (గక్కు-నక్ భరియించియుకా 

బాక మొప్పుగం జెసి యమ్ముని వచ్చినంతనె సెశై దా 

జోశకతో నరనూంస మన్నముసూ పశాకపదార్థముల 

వ. భుజించి శుకునిపై 6 గనలి య యోగ్యం బగు నరవూాంసంబు 

నాకు బెటించితివి! నీను రాశుసుండవు క మని శపించిన, నతండు 
తు 

ఆళ్ళ gz eta చేను నిరపరాధి నని వేండె. దివ్యదృష్టి చత నడి రాశ్షసకృత్యం బని 

తెలిసి, 
నురటః ఆదితాళేము. 

సనే సశేనిను శవించితిని నిరపరాధి వనుకోక మదిలో, 
జరం బెటుగ లేక । మదీయ వాక్య ము వృథాపోదు నెన్ను ది౯ దెలిసి 
కొమ్మ! బ్రడితప్ప దంచు ననుకొమ్మ॥ 

సురారిరూపను ధరించి దశకంధరు౯ా గొలుచుచుండు మిశ 

ముందర౯ మేలు గూడు | ధర౯ మాత్ గుండ రాఘశని సోదరాన్వి 

తంబుగను గాంచిన వహారించు శావమును।॥ 

డు వానర సేన గూడిరఘువర్యుండు తమ్మునితో డ లంక పె 

దొ నరు దెంచినప్పు సముదారత చవారినిం జూచి వచ్చి రా 

దానవ భర్త రకుక దెలీపి తతవిచారము బోధ చేసిన 

మానెడు శాపమంచుం గరుణకా గలతశో దృవ డానతిచ్చినక్, 

వ. ఆపకార వమూా-చరించి శుకుండు ఇాపవిముక్తుం డై చని యె! 

చార్వతీ! యంత రావణుం జెప్పటిచోటం గొలువ దీరియుంజె, అక్కడ 
రాముంకు లంక చతునర్ద్వారంబుల( గపుటు ముట్టడం మనట్లు మసి యుద్ధ 
మునకు ముందొక్క- బుద్దినుంతుని సందధికిం బంవీన్య బా గన మెంచి సీసీ 
కుశేలుండగు నంగదుని గ్ని యందటు విన నిట్లనియె: 

క, అంగద, రయమున రావణు 

చెంగటికిం బోయి భీతిచెందక నీ వ్ర 
స 



యు ద్ద కాండము, ర్రీల్తి్ర 

ప్పొాంగుచును గొన్నికొన్ని [ప 

సంగంబులు జేసి రమ్ము సత్వరయు క్రిక్. 

పొం, కాఫీ: ఆటతాళము. 

| ఉఇనకులుం డగు రాను డిబె దం జలనా డను మంగదా! నిను 

సు తామా త్యాళితోడను దునుమ గల డను నుంగదా! ॥ ఇనకు॥ 

ధాతచేం గొన్నట్టివరములు దస్పె నను మోయంగదా! సీత 
నిచ్చియు శరణుజొచ్చిన జెటుపురాదను మంగడా!॥ ఇనకు॥! 

నోరి తజువముగ చేవమానులు గా రట చను మంగజా! గార 

వంచి విఖిమణునకు. _గళై లం కను మంగదా!॥ ఇనరు। 

మోకు గుండపురీళు ౫ (పతికకు వ ద్దనుముంగదా! దీవతోం 

గా ర్యాంతమున జింతింప వ ద్దను మంగదడా॥ ఇ నకు! 

అంగదుని రాయబారము. 

న. ఇట్లు తెల్పిన నంగదు. డత్యానంనభకరితుండయి శీ)రామునకు 

నమస్కరించి స్నుగీవాదుల యనుకుతుబు వడసి పరతాకారుండై 

లంక (బవేశించి పురశృంగారంబు దిలకించుచు. బోయిపోయు రావ 

౯లుని గొలున్సకూటంబు. జేరిన గాంచి. 

క. ఎన్వరివాడవు వానర 

యెవ్వరు పంపంగ వచ్చి తిప్పుడునీః విం 

చెవ్వరితోం బనియున్నది* 

యెవ్వరు నీతల్లీదం|దులెటి(గింపుడు తగక౯, 

వ. అనిన నంత డిట్లనియె: 

క ఖభ్యాణివి దూపకి ము 

వినర రావణా! రఘుపీరుం డంపీసట్టి భబుడను నే॥ వినర॥ నిను! 

జలంబుమిజు వొబమున నను గట్టి వార్తులందు ఘనతే ముంచినట్టి వాలి 

కిని సుతుండ నెద్రు |! నంగదుడను॥ పినర॥ గట్టిగా నిన జయించి 
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నట్టికా_ర ఏరు జంపి నట్టి పరశు శాము గాల్బినట్జి మేటిళూరు డగు 

రఘుపతి! వినర॥ మోత్తగుండ చేన్రనాజ్ఞ దీక్షనితో మాటలాడ రాకు 

సుండ వచ్చి నాడ రాజసంబుతోడ చెలుపుదు నిక | వినర॥ 

వ. అని పలికిన విని రావణుడు దురా(గహుండై ంలుట్లనియె! 

చ. మును పొక కోంతిం వచ్చి తనముచ్చట లెల్లను జూపి తొనున 

మ్మనుకుల దూత నంచు హానుముంతు(డ నంచు వచించి మేముదం 

డన మొనరింప సిగ్గుపడి నాటికి బోయెను) నేడు నీవు రా 

మునకును దూతనందు ఘునముక' దలపోయుచు వచ్చితో బళీ! 

క, ఆకో తికి శుభమే! గద! 

సీకథ లేవియొ వచింపు నేర్చుగ నిచట౯ొ 

మకొని దూతల జంప 

రాకునికిన్ (బేలెదరు పరాకున మోరల్, 

వ. అనిన నవ్వి యంగదుం డిట్లనియె; 

తో: రావణునకు నోడి  రయమున వచ్చితి పి వని కపు 

లందజును! నావనచరు నపహోస్యము జేయగ నతడు చనియెందంద 

రను! రా॥ వానిని నన్నును భెనువంశజుని సేనలలో నినజుండు। హీన 

బలుల మని యెంచి యిట్టిపను లైనం జెయుడనుచుండు॥ 

వ. కాయుట్టి వచ్చుచున్నాము. తక్కిన విషయము నీ శేల! 
వచ్చిన ముచ్చట యు చ్చరిం చెద జెచ్చెర వినరా! రావణా! 

తోడి: ఆదితాళము. 

శీ రావణ! చూడ మురా! పీయమున నాలింపర॥ యోరి॥ 

లోకంబులకును దల్లి జనకసుత నీకు దల్తిగా దటర దురాత్శక! (పాకట 

ముగ వీకులము జెఅచుటకు చేకొని వచ్చియు జం బెట్టితివట | రోరి॥ 

పీదు పుతమి[తాది బలంబులు నీల్లకముందే యటణుక గలిగి యమ్మేది 

నిసుతినిడి మోత్షగుండపతి సోదపద్భముల (ప్రొపున జేరుము!॥ ఓరి! 
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తో, బలవటైస్టైరము జబాగుగాదు చలపాదితనంబును మూను। 

అలవిభీషణునివలెచే రాముని న్మాశేయింపు మే లాను! రాను॥ విను 

నాబుద్ధిన్సి వినకుండిన సీను మనుట యబద్ధము ధరను! అనుంగు 

| 'జెలుల. జుట్టాలం జూచికొను బుణము బాయుముందరను॥ 

వ, ల్రీ/రాముని కోపాగ్నికి నెదురులేదు. నిర్భయంబున నుండకు 

రొ డార్భాగ్యా! కార్యాంతమున( జింతించి [ప్రయోజనము లేదు. అని 

నుడివిన, నంగదునిపంలు నలిగి రావణుం డిట్లసి యె; 

కీ రన; ఆటతాళ యు. (కలియుగ) వలె, 

(తిజగద్భ యంకరు డని, తెలియ వేమర నన్ను! (తిజగ। 

నిజముగ నిర్భ యముగ నిలిచి మాట్లాడెదవు! (తిజగ॥ 

ఒకీలాన మగలించితి! దిక్పాలకుల జయించితి! 

పాలించితి బహుకాల మెను శేమి అలేక॥ (తీిజగ॥ 

వేధోదత వరమున సాధించితి లోకములు! 

బాధించితి మునుల; నరాధము లుతటి వారు ERY 

చను సీతం(డిపగ మొన దలంపక నీను 

వానిం గూడినావు! నిను నే నటుల జేయును నె!॥ (తీజగ॥ 

అంగద్యా నాముందర బొంగి మోక్షగుండరఘ్రుు 

పుంగవుని భక్టువలెం బొగ ఢౌవచ్ర సీగురూలి॥ ప్రిజగ। 

పగవాంకు దండువెడలిన 

జగడమునకు దీడుకొనుట చదురస్క నిటులన్' 

జగ తికు లెల్ల నవ్వుంగ 

మగ6టిమిచెడ సంధిపేత మగతనవును నే, 

తో: నగుహౌ టనియెన్నక నాతమ్ము(ఃడు నాకునలిగి యటు 
బోయి! బేగడున రాముని శరణుజబొచ్చెం నీతగన్చుచా లుఛోవోంలు!॥ రా॥ 
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అంగద. రావణసం వాదము. 

సురటవ అటతాళేము, 

అం- రొమ్మపతాపము రాక్షస యిసుమంత సీవుది దెలియ వే మద; 
రా_ రాముసామర్గ్యము నాముందు వర్ణింప రాకుము పలుక బోకును॥। 

అం- వేడుకతో చిన్న నాంజె తాటకం జంపీనాకురా! వికున బోడురా | 
"రా. అడుదడానిని జంవీనట్టళూరత ము లాడకు యిచట నేడకు ॥ 

అం-నీ వెత్తలేనట్లి నిటలామువిలుదుంచె వేర్చుగ కడునోర్చుగ॥ 
రా-అఆవిల్లు మోపెట్టు టదియెంత! పాతది యానుగా విరిగి రోవ్సు గా॥ 

అం_పరశు రాముని బాహుబల మడగించిన బంటురా! యేం కంటురా | 
రా- ధరణీసురుని (దుంచుదర్చము జెప్పకు ! తాళురా యకం జాలురా॥ 
అం .మోాకుగుండేశుడే ముదమున నిను జంపం బుక్తైను బడగొట్టును!! 

రా-ఈవీతి నెటులైన మోశత్షము దప్పదిం శీటికి చెలుప మాటికి! 
ర్, బలవంతుడై న వాలికి 

గలీగిన నియంత వా(డు కడునీచముగా 

బలహీను లయిన నరులను 

గొలువ ఫల మేదిరోరి కులనాపకు.డా! 

తో; వైరి దప్ప నెవ్వారు దొరలు భువి లేరా! కొలువెనరింప। 
నేరవు రాముని నేడు విడిచి యశ రారా నను “సేవింప |రాము| 
వచ్చిన నికును వానర రాజ్యం టిచ్చెద వారినిం గెలిచి; ఇచ్చగ సుఖ 

ముగ నిరువుర ముందమ్సు ఎజఆింగించితి దయందలం చి! రామ! 

వ్, అనిన, నంగ దుర కు. 

కీరనః ఆటతౌళ్ ము, (రామక్ళ్ర వశే, 

చాొలుర చాొలుర చాలుర రావణ! మేలుగ నీ యనుకూూలము 

నొకిక ॥జా॥ కాలము దీజోరు గాన్రన నీ విటు సే'కెను వి న్నవి, పె 
-నుకొనక్క ॥జాలుర॥ తల్లి యు. దండ్రయు దాతీయు దైవము నెల్లరు 
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శ్రీరఘువల్ల భులడే యగు॥ జూ! మాతుగుండేకునిచే వణమందున 
రాక్షస చెజెదనురా ముమ్మాటికి! | జూటుర॥ 

వ. అనిన చావణు౨డు కోబోద్దీపీ తకమానసుండ ము రాశ్షసులం 

గని యాపరపక్ష పాతి వీక్షణంబున బట్టి కట్టుండని యాన తిచ్చినవారు 

జెలశేగి మూంగిన దనలాన్ర గనబటుచుటకయి యంగదుండు బిక్షి- 

కీమ్మట... 

తో: ఆకాశంబున కప్పుడె మెగసియు నటు నిటు విద 
లింపగను, వేంహాలిరి పడివెంరాక్షుసులు విగతాసువులై ధరను॥ రా॥ 

గీ, రావణుని కొల్వుచవిక వేరమున౮పాలం? 

దన్న నది శిథిలంబయి ధరణింగాలె; 

నలిగి దశకంఠుం డంపగా నసురవరులు 

నరి మురి౯ా నాని ముట్టి మట్టాడం దొడంగ, 

వ వారి నందటిని (గమంబుగ జమునుందిరమునరకు. జేర్చి 

వేగంబున నామచం[దునిం వేరి నముస్య-గంచి అబుట్టునియె: 

చేహాగరాగము: ఆదితాళీము, 

రఘువంశ శేఖరా! రణరంగభీక రా! యఘుదూర! బకరా! యమి 

తకృపాకగా!॥ ర॥ మాయా జ్ఞ నెజ వెర్పం బోయిత్సి నాతడు వేయీ్ల 

సంధి కీయకోనన నెను!ర! వావ(గంబెంపుగావించి సొంపు చేవయు 'జెడడు) 

చెప్పినవినడు॥ ర॥ శీమావయగుండధావము కోదండ రామాయతుడు రాజి! 

"రాడు! రాను! 

వ. అంతే సువేలవిథుదలల )చు యుద్ధసన్నాహంబు చుజుకుగ 

సాగుచుండ. అక్కడ రాఠశుసభటులు రావణుని జూచి, 

ఉ. దేవ ! పరాకు! వానరుంథము తేశువ దానవసేనం దూంటి తాం 

బోవ మిన్నకుండిలివి ప్రా మని నూకు ననుజ్ఞ ంలుచ్చినక 

లావు జవంబు మాజం గపులకా మ నువంళ్యుల. గూల్చి వత్తుమో 

రావణ! పంపు మందు ఏవివరంబుగ( బలిన నాత. డంతటక౯ా_. 
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వ. తన వెభవంబు రామునకు, నగనంబజుప6ద ల౧చి దివ్యవస్తా 

భరణంబులు ధరించి సమ స్తపరిచారకు లుపచరింప రాకుస గణప 

వృతుండై చని యు త్రరగోపురంబందుC గాలునుదీరినం గాంచి విఖీవణుని 

వల్లన రావణు(గా 'నెజీగి రాముండు వాని గర్భం బడంచువాండై, 

తో; అనుజునిచే వి లంది డానియం దర్ధ చంద, బాణము | 

ఘనముగ దొడిగియు గడంగి ఏకువ నది చని కిరీట దశ కమ్ము! రా॥ 

శీతిగాల్చియు బొదిం జేర రావణుండు. సిగ్బుబొంది కడుసోలి 

యతిపేగంబున నాత్ముభవనమున కప్పుడె చనె ధృతిదూలి॥ రామ! 

వ. ఇ ట్రింటికం బోయి రావణుండు మరలం గొలున్రదీరి రాత 

సులంగని శాముని బలంబులు నాల్లుద్వారంబులC గవిసి పురంబు. 

(బవేశించుచున్న వి కాబట్టి, యాత్షణంబున..._. 

ఫూరికళ్యాణి వ ఏకతాళము - (అమితోన) వలె, 

అసునేందులారా ! యాజికి మోర లతీ శౌర్య ముప్పు నరుగు 

డింపార6 చెర! నసు॥ అరులను ముట్టి, యురికినబట్టి, ధరం బడ గొట్టి, 

నుటుముడు మట్టి మట్టి! యసు॥ పగవారిమూంక భయమేమిలేక దగ 

వచ్చెంగాక తఅమనా గాక వక॥యసు॥ ధర మోతక్షగుండ వరునికోదండ 

వారుని రాకుండ నాగుడు బెండ పొండ॥ యసు॥ 

వ, అని పురిగాలిపిన నవ[కప రా కమంబులు మణ వీరావేశం 

బున (_గూరరాత్ససులు లెక్కకు మిక్కు-టంబుగా సమరసన్నాహ 

కుతూవాలులయిు 'ేరీభాం కారరవంబులుం, గరులఘీం కారంబులు, థను 

స్థాంకారంబులు దిగంతంబులు (వతిధ్వను వ్రీయం గొదలి భుజాస్సా- నం 

బులు చేయుచు, 

= యు సే రం భ ము, 4... 

రిం ం త ఏ; నాలుగువాకిండ్ల ను మూలిన యానగచరచ్చీనల దగిలి, 
వాలుగ యుద్ధము, సలుపగ బూనిరి సమరళూరు మిగిలి! రా॥ 
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వ, మేఘనాథుం డంగదుని, ([బజంఘుడు సంపాతిని, అతి కా 

యుండు ఏనతరంభులను,  మహాోోవశకుయు సుసుణుని, మక రాశుండు 

జాంబవంతుని, విద్యు జ్ఞహ్వండు సత్రబలిసి, ఏ కమధనుండు గజుని, 

గుంభుండు భూ ముసి, చేవాంతకుండు ౫వాకుని, సారణుండు బువష. 

భున్సి (దిశిరుండు నరుని,  నరాంతకుండు పనసుని, అకంపనుండు 

గసముదుసి భూ మాయుండు గేనరిని, ముహాపారుఎడు గంధమాదమని, 

కంపనుంధు నలుని జంబుమాలి హనుమంతుని, మి తేఘ్ను (డు విభ్సీష 

ఇని, (పహాస్తుండు సు గీన్రసి, న్య జము 'మైఎదుని, అశ ని పభుండు 

ద్వివినుని, నికుంభుండు సీలున్కి ఏిరాపాతుండు లత్మణుని, సు ప్రఘ్ను- 

రశ్శికేతున్రలు, నగ్ని_కోపాగ్ని కేతువులు నలుగురు (శీ రాముని, మణీ యు 

ననేక వానర యోథులతోం ననేక దానవదళంబులు దలపడి (పథమ 

యుద్గంబున శరనర్ష ౧బులు గసరిపించుచుం దరువై లపాపాణాదులు వైచి 

కొనుచు. ముస్టయున్ధ ౧బులకుం బొచ్చుచు, ముసల ముద్దర (పాస 

పగన్లు ఖిండిఐ "ల తోమరంబుల చే నీ చికొను'ము సంకుల యుద్దంబునకు( 

దగుల్పడిర. పోరు ఘైంరం బయ్యె ! సప్పుడు... 
తో: రాముని భటుల పరాశ్రనుమున కల రావణ సెన్టము యా 

లా | యమము సవాయింపగ జాలక భూమిని గూలిరిలో ౧| శా॥ 

కొొందబుద గీరి కొందటు జచ్చిరి కొందటు భయపడి చనిరి కొందటు 

సందుల నొందుల దూటిరి కొంద అమర లే మనిరి! శా। 

వ. తన బలంబులు నశించి పరబలంబులకు జయము గలుగుట. 

గాంచి యటం దజత్తు యుస్ధంబు మాసి సవనవాల కరగి హోమంబు వేసీ 

యజ్ఞశ్వ్టగుసిసలస దివ్యర థ .ర థ్యుంబులును 6 వ్యా(న్ర్రుకవచ. కిరీటాదు 

లును (గ్రవాంది యుద్ధమునకు వెడలె. ఇగ్క్యాడ రావ్నీస కాంతలు. 

జంద్యూూటి : (తశ జాతి, 

వయ నేమిచేయుదమమ్ము ! ౧ దేమికాలమ నూ యూ పోరు 

నూస్నరైరి! యిలపోద మనవారి (బతుకు లేమా నిజములేదు ! 
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ఎవరు జెలివీన నెంతమా[త మెజుగ నొల్లజే ! యెంతమూఖు౯ాజే !|| 
చల పాడిదశకంఠుడు గెలువగ దలచినాకు! అలమోతుగుండవిభుని బళ 

వీకవుము'గొనండు ! అకటా! కులనాశకుడు వడు నిలుపరైరిగా! జల. 

జమి(తు. డ స్తమించిన గాని మానరు॥ ఇ॥ 

వ. బిట్టు చింతించునంతలో న స్రమించి చీశట్లు (గ్రమ్మిన నింద 

జిత్తు మేఘుంబుల చాటున నిలిచి మాయాయుద్ధంబుం జేయుచునొరుల 

కగపడకుండనున్న నతనిం గనుంగొని యుద్ధంబు జేయ వానరులు సమ 

ర్థులు గార్రెరి. 

గ, వానరుల నెల్ల. బటుచాణవర్ష మునను 

ముంచి నాగపొశ ముల బంధించె నపుడు 

రామలక్ష్మణులను బగాకమము వెయ 

నింద జిత్తు మహాగహాం వీ నువుడింప. 

వ. శరీరంబు ధరించినపుడు వారిహరాదులకయినం బు రాకృతం 

బనుభవింపక వోన్చనా! ముందు బలిని బంధించిన కారణంబునరాముంకు 

నాగ వశ బద్దుండయ్యె, అంత ని దజిత్తు తన విజయంబు. దండి కెట్రిం 

గించిన సంతసించి రావణుడు (దిజటను బిలివీంచి, 

కీర్హనః (త్మిశజాతి_(వనమును) వలె. 

సమరము జూపు రమణీ ! కములాన్నీ ! సీతకు చేయు $సమర। 
కృమముగం గపులు శాతసానీకము జేయు |[సవమరము॥ ఒడబడదాయె 

దరుణి గడువేత్క- నాతోడం గూడ ! నొడబడ! వదెనాగ పాశ బద్దుడె 

(క్రిరాము(డున్న ॥సవమ॥ ధర మోవత్షగుండవిభుడు దనుజుల గెల్య లేడు! 
ధరనో విరిబోణీ యాసవిడు మంచు బోధింపుము [సమర ము॥ 

వ. అంతట, 

నీ, త్రిజట లోనగు రాతస స్త్రీలు నీ త్ర 

నొక్క పువ్చశ మెక్కించి యుక్కు. మెజునీ 
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సంగరస్థలిం జీర్చి వ్రవంగవిభుల 
గ్గ య 

రానులత్ముణులను జూప రమణి గాం, 

మ్ మా - 

న, కాంచి జూనకదేవి ఇట్లు వగ నుమున్నడి. 
cn) ( 

ముఖారి; ఆదితాళే ము. 

Ee 
కను సిలుపంజూలను నీకు (న్నా ంలటుల [వాసెనేమో! | 

రాఘవ ! ॥సికు॥ (పాఠకటశల్పమను - పాప నుని యుకురు! నీకుబంధక 

మూయను! రాఘవ! ॥సీకు (బ|| వెలయగ గార్కుక సద్య యేవూయె ! 

వెత్యులకు లోబడవలసెను ! రాఘవ ! ॥సీకు! దనుజఖలం బొరిగొని 

నను బజిబాపెద వనియుటి నడి తప్పెను ! రానున! ॥సకు॥ అంక 

మెవరు. మోత్షుగుండనాయక! నే నకెటా చరదృప్టురాలను | 

రాఘవ ॥సీకు (బ స్స 

వ. అసి బహుభింగుల విలవింపు సీతేను_ గాంచి త్రిజట 

యిట్లనియె : 

చ. భయపడ నేల సీపలికిం (బాణభయం భిసునుంతి లేము ని 

నయముగ రాతసాధములం జంప బుట్టిన మీటి యెన్వ రెం 

తయ్బు వెనకంగం బాల్వడరు ! దానవమాయలుమావపి నిన్నుసీ 

(ప్రియుల డనురక్తిం గొగిట భరించిడు పైపును తట్ట! మేలగు౯ా, 

స పౌ)ణంబు లు వాసిన వనచరు థంత చింతదక్కియుందురా! 

కర్ణుసం చిత మిట్టుండి కొం“దిము చిక్కు-నడిరి ! కొని వెజనవలదు, అని 

సీత నథోకవనమంమం వ ర్చి. ఐిక్క-డ రామును గొంతవటణకు గన్నులు 

చెజుచి పాశ బగ్గు ఢంు యున్న తిమ్ముున వి్నతిజీన్రదిణా నెంచి, 

అసావేరి? అటతాళేము, 

కొమ్మును సాధించుకొన పచ్చి నుగ్నీవ! తమ్ముని గోల్పోపల 

వలా ! నే నిచట సమ్మతి నాసీవ సలటుఫుచు జనుదంచె! సౌమితి) 

గుణ మెన్నంయాలా యి వళ॥ళామ్మాను। తల్లీ సుమ్మితై సాతనయు 'జవని 
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el 

యడుగ నలన నా కేషుంగు | సెటంగంగాు | సట సెక గుంకవల భ్య ఆ 
య (౧ 

ళ్ ఎ అంట్ట 

సాల ను నగు మును సు? షో పు సాగ nto) Hol § సను 

ద CY) 7 @ 

తో: బఅర్షణయుతు డు లు ణా మవొరత్నణ ముండ 
శ 

జాల !1 సీత ణమ్మూ న న సాని నం న రాసాను చి టఉింగ మి మేలా] 

వ. అనంతిర ఫు? పో ముదు వము బెధి” మ గాన, నంగద 

1 లా రో ల yA , ॥ ఖ్ ॥| ఇట జి | 
, 

యుతంబుగా సీర కిష్కాంఫకుం జనుము సుగం బా 1! మయనునుత్రళో 
లో 

Var సే లో 1 ఖల we స | hu: ఖో 

తొ నస చరయూాధి పం పగవన సినిపణుం అము ౮ “నయ్మున ఛాంచి! 

అని ముస మార-ని వెచుకిగుం పగ్దుక యను వభ న్య సలు శుచి! రా 
స. 

fs 
వ, ఇది యుద్ద 5 గొటంబు.గా ఫి పోర 5D. రూ “జయం 

ASLO దెనా (a నరం సు Hom Ha! ముస సంగం గ సందు యుద 

హరా (€ 

బున ను ఖం అనం విను టిం. ఒం | 

త్రో: ను సి! Ul స సును యాల స స్వే? "1 రా పముటట్మైణుల | 

జూసి మ బీ + చుచు "సె వ. వ” లమ) టను 'రౌతసుల | రా 

వ, రాతసవమయంబు'ససి 'మాూవ్చమాస్తులిని కాత్షగాంబునంబెచ్చి 

రామునకు ఇచ్చిద. ఆఅకియు గొ దిని (ప్రాం దాసుల. కరం జీని టయ ఇ 

ణుని వుట బోయద ఇశుషుంటా, సు పేణుంగుం =.= 

క. వెఅవకుడు నాగ పొనేము? 

నురలల రోతాదయును నున్నసి మందుల 

గరువలీసుతు సంపు:న 'వె 

గిరమున నకి దెస్సు మునకు గీణు సీటు పక, 

ప, అను మందో నింత సో RT నిస ధిర చి నొ రాయణ థ్య్యానంబు 

జేయుచు నారదమొని నచ్చి. ఎటులసిన.._ 

పాంసథ్వ ని: అద తాళేఘుం 

కోదండధృతకరమ 'థభ హాము | ఫీ నేది వేద్యటు ఏ'రాధి సామీ 

శ్రీకో॥ వాగీశహృత్సంకిజసదసమ్ వరశ ౪,3 సన్ని ఛమృుదువదనమ్ 
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1] Boag 

యోగిపాలనమ్ భోగిశాయినమ్ నాగపోవణమ్ నతజనావనమ్॥ కో 
థా రాధర శ్యానులగాత్రమ్ నారాయణకవివినుత చర్నితమ్ సారస 
నేతమ్ సజనమ్మితమ్ ధ రాస్తోతమ దితిసుకజైైత్రమ్॥ కోదండ॥ పశ్నీంద 
గనునము నుగపాలము | మోవక్షగుండసత్పురవర ఖేలమ్ అత్షరశీలమ్ 
అ(శితజాలమ్ అనుపమఫాలమ్ అభాలోలమ్॥ కోదండ 

ద్విపద:ణని ంటుట్లు చనుదెంచి యానారదుండు 

మునుకులపతిక్తి సమస్క్బతిం జేసి, 

దేవర వరికి చెలియాని బేది! 
రావణు జంపు కారణమున ధరణి 

నిరుండ వై పుట్టిన నారాయణు(డవు 

కర మగ్గి నజ్జానిక రణి బల్కె-దన్ర! 

లోకుల చిక్కులలోం జక్కు- బాపు 

సీకు బీక్కు-లు గల్లునే ముటిమూట! 

అదె చూడ సీయవయవ సులయందచు 

పదునాల్లు భవనముల్ (పబలియున్నయవి! 

సర్వంబుసీవె నిశ్చయ మగునుమ్ము! 

పూర్వపువాహనంబును స్నృరింలంపు 

నైన తేయుంు దాను వచ్చిసంతట నె 

యీనాగపాశం బు లెల్లను వదబు 

నటువేయు మని చతు రాస్య నందనుండ్రు 

పటుమతి దీవించి వాజెకు డవికిం 
బిమ్ముట రాముండు వనుకటిరూవ్చు 

నిమ్ముదిందలనోసి నిక్క. మూహాంచ్చి _. 

లో: గరుడుని దలచిన మణహూ[తములో నరుదెంచియు వా! 
లను | స్థిరముగ బంధించిన యురగగంబుల6 దటీమి చారటమేరలను॥రా 

44 



840 శీ) మోతీగుండగామా యణము-వారిక ధం 

క, అంతట వానరు 'లెల్లను 

సంతసమున మేను నుజచి చారులవలనన్ 

వింతగవిని దశకంఠుడు 

కంతంబున ధూమ )నయను. పంమెం గలబికిన్, 

వ. రాష్ష్షసభటులు లతమీపలక్షలు గెలువ భూూ|మాతుండు 

తత ణరిబున రావణానుజ చే యిద-బునరకు వెడలి, 
CN ద్ర గ 

ధూమా9 తమేయూుద్ధ ము. 

త్రో: పటపటార్భటులది కటములు బెటిలవీ పకన నరదంబు! 

దటుకునం బజపుచు బటహ భేరితమ్మట నృుదంగరావంబు 1 'రా॥ 

వ. చెవులు బీటలువాజ [మోయుచుంక రణభూమికి. జేరి 
వానరుల(బొదివి, 

కీ రన ఆదితాళీము. (మాతామ) వలె, 

మానవుల గూడి మోకు మమ్ము గెలువ వచ్చినాను! కానిలే 
చూతము రం డిక॥ ఓకోతులారా!! మానుగ నాపైకి లె డికం, 

గొండలు నడవులు దిరిగి పండ్లు కాయలను దిని ముండినట్టి చనులు గా వివీ। 
ఓకోతులారా॥ గుంజెపగులు యుద్దభూమిది॥ మాక గుండదేన్ర డైన 
ముట్టడింపంగలడె మమ్ము! రాకను. అనుచు చెలియరో! ఓళోతు. 
లారా! యీవ్ తిసాలుట గానరో, 

వ. అని పలికి శరపరంపరలు పజవపీనం దరుచరులు సరకు 
గనక దరుగిరులచే వానిని విరిగింపుదు పీకు వారు బోరుచుండి3, 
అంత వానుముంతుంకు థూమాతుని గదిసి శంక ర థనుస్థాంకార 
మొనర్చిన బంకజాప్తకులుని కికరులగు మావంకకు నిశ్సంకండ వయి 
వచ్చి పెంకెతనంపు అంకెలేల వింకంబు మాని లంకకు. జేరును. 

వంకరటింకరమాటలాడిన నీతల పెంకులు పెంకులు వేయునును రో 
కుంక! యాళార! నీ కింత మంకో! అసియొక్క మటు మొ త్రీన( 
దత్తరంబు నొందక 
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తో; గదచే మోఏన జెదరకమావతి కరమున నొకగిరి బూని! 

గదిన _వైవ రాశ్సునిను స్హకము పిదిలి హూలె ధరపైని! రా॥ 

వ. అంతకుముందే. వానిభటులు వానరులచేతం జచ్చిరి. 

హత శేషులవల్ల న సీవార్హ విని రావణు) డకంపరుని బంపీవ, 

అక ంపనయుద్దము. 

తో? విలయకాలుండో! యుత డని వానరవీగుుు గనుదుండ 

గను! బలముల గూనుక పర తెంచ నకంపనుడు రణము చేయగను॥ రా॥ 

వచ్చిననాతని భటవర్షంబులు చచ్చి పడగ వానరులు | చెచ్చెర 

మూ చుక వచ్చియు వైచిరి హెమ్పుగ దను గిరులు! రా॥ 

గ. ఉప్పరపఏధికి నెగియుచు 

నప్పు డకంపనునిపయుకి హానుమంతు(డు దాం 

గుప్పించి దుమికి పొడిగా 

గుప్పున రధరభ్యములను గూలిచి పలి కెన్, 
వ. నిలింపులగుంపులు గుంపులుగా. దజేమినట్రై తెంపు. జూపవింప 

అంపులుచే యును వచ్చితివి. సీసొంపు నదలించి నిన్ను. జంవీ దశ్షీణంపు 

సామి కొంపం వేశం బంపనా; నీవుంప చెపనా!' యూరి యకంపనా! 

యని యొక కొండతో మోపిన గుండె పగిలి యతంకు గూలె. ఆ 

సంగతి యెజింగి వక ముఖుండు-_- 

మహో కాయుని యుద్ధము. 

క, తనతనయు మహోకాయుని 

నని కేగు మటంచు. పంప, నాతండురోపా 

ననుం డగుచు భటులు మంతులు. 

దన వెంబడి. గొలిచి రా నుద(గత వెడలెన్. 

వ. ఇట్లు వడలి మహాకాయుని మంత్రులగు రుధి రాశన వ (జ 

నాభ కాలదంష్ట్ర) కాలకల్స పాపక శతమాయు భూము) దుర్ధరులను 
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వారు (గమంబున బృథు పనన మేఘుపుప్సు గనాష బువభ గ్య 
(శోథన కతబలి తారులం బడిని, 

తో; శరవర్థంబులు గురిపించుచు భీకరముగ సమరము చేయ! 
నరిమురి నవి ల.క్ష్యుము చేయక తరుచరులు గిరులు గొని వే: య॥రా॥ 

వు రాశున మంతులు వీఠంబులు సెడి యల. గూలిరి. తక్కిన 

భటులు వానరసేనల నెదిరించి వాతులయిరి, అది గని మహోకాయుని 
తమ్ముడు మహో నాధు( డట్టహోస్తంబుం చేసిన, వానిజెబ్బలకు వానరులు 
భీతిలి రి అప్పుడు నంగదుం కౌదిరించి, 

కమాచ్ ; రూపకము, ( చేటాడడు)వ లె. 

వడి జూపకుమా నీదు వడి! వడిజూపరు మల్ల దె మో వారలగతి 
జూచుచుండి మిడుతలు బావకునిమోద నడచినగతి నరుణెంచితి॥ వడి॥ 

నిశ్షీంపగనూ మోచేగా దికను మోత్షగుండబేవు కృ పాఏక్షణమున 
సంతత రణదక్షుల మగుదుము; బోరగ రాకుస, నీ వెంతర! వీ॥ వడి! 

వ. అని పలికి భీకరముగు నొకమాగకు చేకొని యొక్క- దెబ్బ 

దీసినం గేక వేసి యతండు కూలె. అంత మహాకాయుండు దఘుని 
చావు గని రోపానల జాజ్వల్యమాన మానసుండయి కహి సీనపయిు 

రథమును బజి పె, 

పంచచబామవమరము. 

అరణ్య భామాలందు' గాయ లాకు లారగించుచుకా 

జరించువానరుల్ నరుల్ దైశస వీరు లట్ల దీ 

వరంబుగా రణంబు.6 జేయ వచ్చినారు మేలునా 

శ రాళికోర్చి యుండు డంతె చాలు మెత్తు మిమ్ములక్ 

వ. అనినం వానరులు 

కూ తావా. 

మిట్టి పడ్డ సోదరుండు మృత్యు వాతం జిక, దే! 
వట్టివొట్ట |కొన్వునూట వాంగ పీరధర్శమా! 
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గట్టివాడ వయిన నిలువు కదన రంగమండు నికా 

మట్టిసేతు మొక్క-సారి మర్భము౯ గలంచుచున్. 

వ, అనిన వాండు మహ్మాగవా సమ్మగ విగహుండంలు పెళ్ళా 
ములు (పయోగించ, కొంచెము సే పోర్చియు సైరింపలేని వానరుల 

నిలువరించి యంగదుం డొక్కగున్దు గ్యద్ది--- 

కీ ర్గనః ఆదితౌళ్గము - (నీ వను) వలె. 

నిను మడియించెద నిలువుము! ఘనముగ నావడిం గనుము 
కనుము! నిను! దనుజుడ మోతం(డినిమాజనకుడు మును వార్గులలో 

ముంచను గదరా॥ నిను! అటువలె నావాలా[గంబున ని స్నిటు బంధిం 

ఇద నిలపంలు మోది! నిను! మోత్షగుండపతి ముఖ్యభటుల మని | 

లశీంపక యేలర చెడిపోవ॥ నిను॥ 

వ. అనిన దానవుం డాగహీంచి గదతోబాడిచిన గ దాయుద్దం 

బున గొంతవడిందవులాఘవంబులు సూపి యంతటం బోర్ల మల 

యుద్ధంబునకుం జొచ్చి పెనంగుచు దానవుం డెన్నిమాయలు చేసినను 

లోంబడక వాలినందనుండు-- 

త్రో: కడుబెట్టుదముగం  బిడికిటం బెడతల నడిచినమా[తమె 
యకుడు।దడయక దల బద్దలుగా బగిలినం బడియెను నారక్క-సుండు! రా॥ 

వ. అనంతరము వానరులు జయజయశబ్దంబుల నంగదు నగ్గించి 

రాముని జేరి నమస్కరించిరి, రాముండు గాగిలించుకొని దీవించె అంత 

హత శేషులవల్ల వివి కొడుకుల మరణమునకు రావణుండు గొంత 

చింతించి భెర్యంబుబూని యేగినవీద పం బ్రవాస్తుని పలికించి ంలుట్లు ని యె; 

కీర నిఆటతాథము. 

రామునిసేనల రణమున నెదిరిచి రాలెరి మనవారలు! యేమి 
'మోూజించెద! నికమాద యుద్ధమున శితెంచ జేళూరులు! కలన నివ్రును 

నేనుఘట కర్టుకును దక్క- నిలిచేవా రెవరూ సఖా! నెలకొని తమ్ముడు 
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నిద లేవడాయె! నీవు నే నున్నామిక॥ దీక్షతో నీ వేగుడెంచెదవే! 
నే నేతెతునో! తెలుపు మిక మాతుగుండేశుని మొనలతో భ్యి 

వించి వత్తామిదె. ! 

4 పహాస్తునియుద్ధము, 

వ. అనిన నతం డిట్లనియె! 

శా, నే నేతెంచి విరోధియూధముల భంజింతు౯ వీచారింప6ంగాా 

దైనన్ నే నొకనీతి, దెల్బదను నీ వాలింపు మే లౌత! మి 

చ్చో నాజానకి నిచ్చి తేని గరుణించుకా రాము డ! ట్లాొప్పచదే 

నా, నాతం డది కాబూపొ మనం, (బయాణంబై (బహాస్తుండొగి౯, 

వ, (పచుడ వేగుబున వేదండ తురంగ తండంబులతోం గదలి 

కోదండంబున6 గాండంబు లఖండంబుగా. దాల్సి సముద్దండ దండధరుం 

డునుంలోల భండనమండ లంబు. జొచ్చి కవిదండుల బెండువడంజేయు 

చుండ నీదండిముగం జెవ్యం డని కోదండరానుం డడుగ విభీషణుం 

డిట్టసియె: 

తో: రావణుమాతులుం డివచ్చెడి వాదు! రాము! (పవాస్తుం 

డితజే!! వావిరి దద్భటవర్షమునకు దళవాంల యగును నీఘనుంటే॥0| 

వ. అని తెలుపుచుండ నతండు వానర సేనలను మార్క్క-ని తన 

మంతులు భటులు మృతినొందుటం గాంచి యలిగి యందజపైని 

(గమంబున బాణంబులు పఆవీ వేర్చియార్చుచు, 

పం చచానురము. 

ఆహో !రణంబులం దు శాతవాళి దాకి పోరు-చో 

సహింపలేని పిన్న వారి. జంపి పెంపుం జూపుచు౯ 

అహంకరించియున్న వార లట్లుగాదు ళభూరుండౌ 

(ప్రహస్తుం డీతం డడ్డగించి పాటీపోక నిల్వుడీ, 
వ, అనిన నత్యా( హంబున సీలుం జెదరించి యిట్లనియె: 



యు ద్ద కాంజీము. కార్ 

పంచచణామవమురము. 

అ్మపవా స్త! నిన్ను నీవె యాత్మ మెచ్చు కొంచు C2) 

కరంబుగా6 గరంబు న్మపగల్భ జాల మూపు! నీ 

తరంబుగాదు! రమ్ము స్మీపషతాపమెల్ల నొంచి సు 

స్థిరంబుగా యమాంతలికంబు'6 జేరు నోరు నేం డిటన్, 

వ, అననవుకు వాండు వాండిగల ఛా ణంబులు[బయోగించె, వాది 

౨ చె కొని. 

తో: నీలుడు రక-సునె త్తిన బడ నొక శైల మెత్తి వేయగను। 

య ధరపంలు గూతలు సేయుచు మే లని సురలెన్నగను॥ రామ॥ అది 

రావణుండద్భుతపడి తనవుదిళో వగచి ము దెలిసి! కదనమునకు నేం 

నవల మద వుడగించెదం గదిసి! రాను॥ 

న, అని సర్వాఛరణభూవీతుండయి ప్రయాణం బగుచుండ 

కోదరి కొలువుకూటంబునకు వచ్చిభ రకు నమస్క-రించియిట్లని యె 

జంరుూటిః (ల్ని శ్రజాతి, (ఎవ్వాడుకాని) వలె. 

నీ కింతపంత మేల నోకాంత! రఘునరుం. జాల (గ్ర కాంతు 

కో వేల యేకాంత మున మేల జా నకీ కొంత జెరబట్టుట! ఇటుల నా 

కులు |చెళ్ళి రక్క-టా! భూమిమై నికు నిల్వ జాలగా నీకింత! 

కించి చసినవారు నొకరైన దిరిగి రారు! ఇక బోయు (బతుకు నార 

జెవ్వురును, లేరు! చెప్పుటకు భయపడుకుంకుము! మనసు విక 

నౌండదింపబోకుమ్ము తిన్నగా యూజించి చూడుము! సీకింత॥ థర 

తకగుండవిభుడు నరు డెన్నటికి గాడు పరమాత్ను డనుచు జూడు 

క్జు నిడి వేడు సీను శర ణన్న రష్నీంచును, జెడినతరువాత బాగానె 

ను! ఇప్పుడే శోక మార్ప్చుము॥ నీకింత! 

వ. లోని బహుభంగుల6 (బార్గించిన వినక కోపీంచిరావణుందు._ 
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గీ, కోతులను గూడి వచ్చిన రోతనరుసి 

గలువంగాంబొమ్ముు పా మని సలుకు అంత 

పలుచదన మగు! నానేగ్స్చు డెలిసియు నిటు 

పరుల నాముందు గణియించి వంశి దహాహా |! 

చ సురలను గెల్బినట్టి రణనూకుని నకా బెదరింపనేల! నా 

నరుల విభీషణుక్ దరణినంచను మర్యాటులకొ జయిం చెద౯ా 

వెజునకు! గె 3 తేది మెడ వీరరణాబునం బోరి చచ్చి యూ 

పరవముపదంబు!. జూ అంగొని భన్ఫ్సయశంబు గడింతు భామినీ! 

వ. అసిన, నతని ని నిశ ను బెటింగి ని పథికృృతం బని యెంచి, అంత; 

పురమున కీంగు చు( దోడిసఖటుబవో సిట్టనుచున్నదది. 

కం. తోడి: అశతాళము, 

ఏ మని పలుకుదు! నన్వ౫ వేడును! కామిని! చెడిపోస్తు కాలము 

నచ్చను! న సామజగామిన్సి సైపంజూల తొలిభాముల నోచిన నోము 

సలంబున॥ “కిను॥ తెగ మోతు గుండథాముసితోడం బగ బూనిసాడు 

(బతుకగ నొన కే! 

న. అంతే రానణుంకు యు దృసస్నగ్గుండ యు, - 

రావణ్యపథ ముయుగ్ధము, 

క. పదితలలం గిరీట౧బులు 

వొోదలగ శస్తాస్ర్రసమిలి సౌందుగం దసంలు 

ర్వదిక రములందు దాలిచి 

యుదయార్క. (పభిబ వెలుస సోకిరగ మి క్కం-న్. 

న. ఇటుల నెక్కి చతురంగబలస మన్వ్రితుండయి చనునప్పును, 

తోః కరిబ్బంపహాతే సులు తురగ హోమములు నరదంబుల ధాన 

ములు | మురజపటహాభీకర కాపాఖభరననవుయు సద్భఓ రాస ములు! రొ 

కలిసి దిగంతంబులు భీడించి ముం గమలభవాండము నగిలి | చెలగ 

రణస్థలిం జేరి రావణుడు సిలిఏను థ్రైర్యము మిగిలీ॥ రా॥ 
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వ.అతని విభవంబు గని యార్చర్యుంబున నితంజెవం డని యడి 

గిన విఖీవణుండు రామున కిట్లని యె; 

హీం-కాఫీవ: రాపక్రతాళీము, (ఇంతిరో విన వలె 

రావణు? డకండే! రాఘవ! మాయన్నయయిన॥ రావ॥ దేవ 

తలను 'బాధించుచు డిగి్భిజయము గావించిన॥ రావ॥ పాతకుం డతండు) 

నీతి (లెంత యెటుయగ లేడు; ఖ్యాతిగ మి మ్మేమరించి సీతను చెజు బెట్టి 

నట్టి! రావ॥ ఈకీతి సిని శిక్షించిన వెరుుకను గాని మోక్షగుండవాస 

భోకములకు మేలుగలుగద య్య॥ రాన॥ 

వ. అని తెలుపుచుండునంతభో రానణుండు  వానర_సైన్యంబుల 

పయి దీక్లణ బాణంబులు నెడపక వేసి చిందరవందర చేయు చుండ, 

సుగీ)వుండు రోనించి, 

క్ర, ఒకకొండయె తలీవెచినం 

(బకటితముగ దాని నగును బొణంబుల చేం 

శకలనుులుచేసి మతి వే 

ఇకోకశరమున నినజు మూర్చ నొండయంగ నేసెకొ, 

వ. అది గని హానునుంతుండు రోవతామూ)త్షుండంు రథంబు 

పయుకీ లుఘీఎచి, 

ప౦ంచబామర ము 

ధ రాకుమారి. జూచి కూంరదానవాళిం (దుంచినీ 

సురంబుగాల్స నిన్ను6 జంప బూని నా౭ంకుమానినీళా 

శిరంబు లెల్ల డుల్ల చీండు చేతు (బహ్మూద తమా 

వరంబులెల్ల కపీదినంబె నాంగుపాలు గానతే౯'. 

వ. అని బెదరించి పటుతేరముపి చే వశ్సీంబున నొక్క-'పెట్టునం 

భూడిచిన రఖంబుపంయి మూర్చిల్ల వెంటనే తెప్పిరిల్లీ చులి దుల 

జూచుచు, 

45 
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గాం 

తోవ కడువడి మెచ్చితి గదరా బలనంతుండ వని దశముఖు 

డడవం! 'బెడిదంబగు తన వీడికిటిపోటునం బడి యెను మూర్శిలి దిగువ॥ నా| 
వ, పహానుమంతుండు మూర్భణోంలున రాొనణుంయు. సీలునిమూయ 

దికి రథంబజు6 బో నిచ్చి, 

పంచబెమ రము .* 

తటాన నన్ను దాకిపోర దర్పకార్నికన మ 

ర్క-టాధమా! తరంబుగాదు రమ్ము పాలీ స) కసీ 

పటుతేషే మెల్ల గాంచి రామభ దు జరం బోయి ది 

కటంబు లార్వ నేండు మత్స తాపం సుల్ల జూసుదకొ. 

వ. అనిన, 

తో: నీలుడు కోపాన్వప్రతుండ ౨లు యుగమున నైలస్బుఎనమును 

వేయం! బోలల నాదశ ముఖుడు నడురు స సొలీయంకీసీపయు డాయ. 

వ, పెల్గార్చి పీబుండు రావణురథంబుపయి “కిగిరి ముకుటంబులు 

జెదరున ట్లూచి ఛ|త్రీచామరంబులు చూర్ణ్షంబు? బీసీ పశరంబులు 'దెగ డీసీ 
రథంబు విటు6గునట్లు గదిలించి, యనేక విధంబు" థో౧గ వళీనంగోపించి, 

తో: అనలబోణమున నొతని వైచిన నదితిగినిన మాత్రమున | 
మునుకొని సీలుండు మూర్చిల్లుటం గని కనలి లతల యుండు కొఅన॥ రా॥| 

లక్ఫుణ-రావణ సంవాదము పొటవ రూపకము, 

ల| సన్ను గలిచి బోవరా! దానవకులాధవవూూ! పన్నుగ నాభాప్యు 
బలము బరగయజూడువమూ॥ నన్ను ॥ 

రావ విన్న ఎండ 'వెదుర లేను నీర "'ములిరా! రన్న _ మజటుంగు 
జేరుము నీ కంతె చాలుర॥ పీన్న వాండ। 

అ॥ పొడిగలుగు బాణనులు నచ్చ నిలువ్రుమా! ₹మాాడిసోక 
నిబ్బరముగ నుండ శక్యమా॥ నన్ను గెలిచి॥ 

రావ! నేడు మోత గుండవిభుండు చూడ బాసట మూడి వేని 
బాణవహ్నీ ముంచి వేసిదళా విన్న వాండ”” | 



యుద్ధకాండము. 849 

వ. అనిన, గోపోద్దీపీతుండయి లక్ర్ముణుండు నిలువరింప నశక్యం 

బులగు బాణంబులు రానణుపంలు వెచిన్మ నతేడు వెజింగంది (బహ్ముద 

త్తం బయిన యుక్క- బాణం బెకు; వెట్లి. 

తో: ఉరము దాకునటు గురిగా _వైచిన నరిగి తగుల లత 

ణుండు! సొరిగి లేచి బిరబిర రావణు విలు నటికి భయదమై నెగడు॥ రా॥ 

మూడమ్ములు దశనుఖుని వత్షమున గాడ నేయ మూర్ఫిల్లి | 

వొ(డు చెలిని రీ వంబగు శక్తిని వై చెలతుణుని మళ్ళి | రా 

గ్, శఛ_క్రిదాకి మార్చ సౌమి[తి మునింగిన 

నెత బూని దనుజు( డెత్త లేక 

య ద్భుతంబు నొంది యట నున్న హనుమంతు. 

డంతమూ ర్చ 'దెలసి యా[గహించి. 

తో: నచ్చి రావణుని వక్షము పగులగ వడిగా? గుద్దుటవల్ల! 

జెచ్చెజ నటుమూర్చృల్ల పడియె సుర లచ్చెరు వందిరి మెల॥ రా॥ 

న. అంజనేయుండు రామభక్తుండు గాన జులుకనగా లక్షుణు 

నత్తుకొని పోయి రామునిముందటం_ బెళ్షై రాముని తేజః (సథావము 

నకుం బరాజితమై శక్తి దొలంగె, లత్ముణు(డు మూర్భదితె మజియు; 

క, రావణుడు మూర్చ దెలిసియి 

వేవేగను కపులపైకి వెడలలో వారల్ 

చేవచెడి యురకం గని సీ 

తావిభు. డవలించి పలికె దశముఖుతోడ౯. 

రామ రావణుల (ప్రథమ యుద్ధము. 

రాను... కీఠణాని ఆదితాళీము* (ఖీకరగతి.) వలె 

ఓరోరి రారా కోరికదీర దీరుగ నినుబోర చేరుపుమోాఆగ నే 

టికి సముకూరె, బోరున ముట్టి ధీరతబట్టి సారెకు గొట్టి చంపుదు జలప 

ట్టి! యో! భండననిపుణ కోదండాడిదీకు పండితుం డను, మోశ్షగుండ 



శిర0 శ్రీ మో తగుండరామాయణము.నారి క థ. 

విభుండనుు, దండిగ నీతలల్ ఖండింతు నసుకుల దండింతు, గండలు 

జెండింతు, రణభూమి నిండింతు ర క్షము॥ ఓరోరి॥ 

వ అనుచున్న సమయంబున హనుమంతుండు గరంబులు ముక్కు 

భించి, 

తో రాఘవ! దనుజుడు రథము నెక్కియు రణ 'మొనరింపను 

శాగ। లాఘవమున గాల్నడ నుండుట పోలదు న న్నక్కు-ము వేగ॥రా॥ 

వ, అనిన హనుమంతుని పె నెక్కి రామ.రావణులు గోపాటో 

పుంబున( బరస్పర బాణ పయోగంబుల( దము 'నేర్చులు గనుంబజ్టుచు 

చున్నంత, 

తోః ఒకట బాణమున రక్క-సువిల్లు బుటుక్కు-న _ విజువగ 
నతడు ॥ దక్కక నుజియొకధనువున శరసంభానను చజేసియునపుడు॥రా॥ 
తటుకున ననిలజు నిటలము దాకగ దద్దయు వెచిన గాంచి! చటు 

లాగవామున జూనకీశు డొకశరమును నడి సంధించి! రా॥ 

వ, రావణు కోదండంబు ఖండించి రథంబు నుస్తుసేసి రథ్యం 

బులం జంపీ సారధిని గూర్చి, 

తో, అనువుజూచి శరమను సంధింపగ నతనిమకుటములు 
విజిగి | తుని కిరీట స్థగితమణులు ధరందొరగిన నాతండు గలణగీ॥రా॥ 

వ, అప్పుడు రామచం(దుం డనుచున్నాండు; 

క, రావణ, నీ ఏక నింటికిం 

బోేనుము! వానరులతోడం బోరి బడలియు 

న్నావటు గాన్సనం జంపక 

వే విడిచితి నన్న, నతండు విన్న (దనమునన్. 

వ. పాదణచారియె వానరులు నవ్వుచుండం దలలు వంచుకొని 
గరుడునిచే విడువంబడిన యురగేందదుని పగిది లంకలోనికింజని కొలున్ర 

కూటంబు౭చేరి ఫేదమందుచు రాతసుల కిట్టనుచు న్నా (డు; 
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ఫాం. తోడి, రూపకము, 

ఏమిచేయుదు నకటా! యెటులనొోర్తును రాముని వశముగాదు ! 
తేలంపగ॥ యెమి! వన్నెగాంచితి ఛభాభవమున మించితి! నన్ను 
నెదురలేరు తిభువనములు వెదకిన॥ నేవి॥ నాదుశేర్యము నేండు 
నాద్దుథైర్యము మేదిని బడివోయె చెలుపరాదు నిక్క-ము॥ వమి॥ ఒక్క 

నరునిే న యో్యూ! చిక్కటగవల సె! నెక్క-డినరుడు మోక్ష గుండాధిళుడు! 
చెలిసి!! నేమి॥ 

వ. బలవంతులంలున (పవాసాదులు వుడిసిరి! ఇంక నామానన్రల 
నెడిరించువా రెవరు* కుంభకర్లుండు తొమ్మిది డినంబులనా(డు వేచి 
నాతోం గొంత (పసంగించి మరల నిదురించినాయ. మూ రతని లేవు 

కొని రండు! నాతమ్ముండుగా ని వారల జయింపడు పొండుఅననుడు, 

తో; కుంభపు గూళ్ళను గుసుమ::౦ంధముబు గొనిరాత్రుసు లరు 

దెంచి | కుంభ్శశవణుండు గూరికియుండిన గుహూలోన (బవేశించి॥ రా॥ 

వ. గంధపుప్పాకుతలచే నతని బూజించి థూపదీపంబు లిచ్చి, 

తాము గొనిపోంయున వరాహమహిపాడి మాంసంబులును షడసోపేతా 

న్నంబును రాసులుగా. బోసి, యలంద్రాదుల నెల్ల బొలింలుంచు మన్నట్టు 

గలకని కలవరించుచు మహా త్తరమైన యుఖ్భా పసనిశ్యాసంబులతో 

భయంక రాకారుడై పడియున్న నతనిగాంచ్చి యక్క_టా ! యింతబల 

వంతున కిట్టి నిదావస్థచే మునుంగ వలసినట్టు విధాత లిఖంపగదా |! 

ఎంతయ న్యాయ మసి దూటుచు జయజయశే బ్దంబుల నగ్షిం నుచు నంద 

ణీెక- పెట్టున జగంబులు దల్లడిల్లునంత ధగనులు గలుగ నఆచుచు,.. 

కీరకానవ ఆదితాళము_(ఓరానరామ) వలె, 

"లే 'లెమ్ముకుంభకర్ణ లెమ్ము దేవరా | స్మిద॥ లేల। ఆలమ్ములో 

వమరాళి దిక్కుల. దోలి కలంచియు | సోలిచునంతటి మేటిళూర వరు 

డవు॥లే॥ అన్న రావణుండు బిలును మున్నవచ్చినాముు. లేచి పన్నుగ 
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నాస్థానమునకు బదుముదేవరా! ॥ లే[మోవ్రగుండస్వామి పురము ముట్ట 
డించియున్న వాదు! దవ్వుండ వై సోంలు వాని. దటుము'జేవరా!॥ లేలెమ్ము! 

వ, అని వేండిన మిన్న కుండి, 

తో: సార మైన నిస్సాణపటహాములు ఖీరలు గడు వాయించి | 

ఇబారుతేరం బగు శంఖంబులును దుతూర తెలమి బూరించి॥రా॥ 

వ. నిద్దుర 'లేవకుండెన. బ్సెస భిండీవాల గదా ముసల ముద్ద 

వాదులు గొని యందటు మూగి యొక్క-పరి విసరి వేయుచు బది వేల 

కుంతములచేతం బటులకు బట్టించి పొడుచుచ్చు గొప్పళొండ లనేక 

ములు దెచ్చి వై చుచు, మోది కెక్కీ- సత్యంబు మఆయ. గాళ్ళతోం 

దొ కు చు, "వేధించియు మేలుకొలుప లేక, పిమ్మాట-- 

తో: వింవానాొదములు సేసి బీట్టుగాం జేన్రలు గులగా నజచి! 

సింహ గజాదుల వే, (దొక్కించి యు జిందటవందఆ బటి-చి॥ రా! 

న. కేలాహలంబు గావించిన నాధ్వనిగకీ లంక కగగ్జోలు పడియె, 

వానరు లందటు దిపిని భయ [భాంతచిత్తుతై యుండిరి. అప్ప టికిని 

'లేవకుండిన-___ 

తో: కొందటు గర్హములందు దూటి చని గ౫నూాబల( బండను 

గఆచి | కొందు గరములం గురుటు పట్టి లాగుచు గాల్ సేతులు 

ఏలి ఎ॥రా॥ [ 

వ. అమితముగా బాధించిన నెట్ట కలకు గొంచెను కదలి 

యావ్రులీంచిన మళాగ్నశణంబు లపరిమితంబుగా వాగ్దారంబున వెడలె, 

నది గని రక్క-ను లొక్కరితో నొక్క రిక్క-రణి ననుకొనిం. 

3'మాచీ 2 అదితాళము 

బాలింపంబోకుడు సారించి తేపుడు॥ 

మించి మనము బోర్షించి "వేపి కదలించుట ేీ  నావులించినా దు! 

ఇాలింప॥ (క్రమ్మఅ నిద్దుర (గమ్మిన లేపం దరముగాదు కార్యమ్ము 
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శీ 

చెడును! జాలింప॥ ఈనని లేవక యేగితేసి నునయాతుధానపతి చేత 

మోట! 'చాలింప॥ కదనంబున నీఘనుడు మోతపురసదను నెనురం 

గలం డిడి సిక్థాము॥! 'చాలింప॥ 

వ. అసి వెప్పుకోనుచు నలసటలేక యిశుపమోకులు దెచ్చి 

కీళ్ళు కీ విఆచికట్లి, 

ర్ నేయినుటంబుల శె లము. 

బాయక 'డెరలంగ+ గాచి పటుకారులచే 

నాయతబలు రై పట్టుక 

పఫోయియుం వెనిసాబలఎదుం బోసిరి సరగకి 

వ, ఇనుపగడ్డ పారలు దెగం గాలచి ముక్కురం ధుబు ఎం జొప్పిం 

చరి. ధణంధణధ్వనులతో న నేక 'బేవులునా ఎలు )చిరి. కల్తోలంబు గాప్ం 

చీరి. అతండు "పాహి సమానో(గకరంబు బు సాది పీలిగి విక్ఫుతంబు గా 

నోగుచెఅచి యాన్ఫలించి, 

ర్ట ఈని(ద యుల రాముని 

నీ జెదిరించినను దీర్గ స్మిదాసుఖమున్ 

దాననుభపింపం దలంవే 

మో న్మా నవ్వోండు నిదుర ముదమున లతే వెళి 

వ. ఇట్లులేచి కూర్చొని [పళయకాలాగ్నితో సమముగా నేతం 

బులయందుం గంపుగదుర నిట్టూర్చుటు నిశుచు చు దాననుల6 గాంచ్చి 

కీ గృనః ఆదితాళముం(ఏదిరాయోరి) వలె, 

ఎవరు లేఫీరి! న న్నెవరు లేపిరి! దివిసవినగుల దిక్కు.లువోగల, 
జెవిసూబలగల రవములు మిగుల॥ నెవరు॥ మున్న నే లేచి మాంకున్నను 
జూచి మన్నన నడసి మటిన్నిదమురిసి పన్నుగ నచ్చి పండితి సోలసి॥ 

యెవరు! ఏపీశార్యము మాకంత ధైర్యము ! శిమోవ్రపుకస్వోమితో 
వెరమేమాయుం జీర నేటికీ? “స్రేర॥ ఎవరు! 
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రిరశ శ్రీ మోతేగుండ రామాయణము-వారికఫీ. 

వ. ఇనిన రాక్షసు లకుంరితరణోత్క-౦ఠ రిపుగజ లుంఠ నాట్న 

కంఠిరవ్రండ గు దశకంఠుండు వోడుకొని ర మిన 'లేకిలిపోూ. ఆ,ైళీ 

కెణాకా! అనంత థైర్యసంపూర్ణా! యసిన, మంచి దని అహా 

కాంథతో. పాజం జూచిన నాక్షుణంబున ర 

క, ఎనమున్నూరజముల నుజి 

యెనుబది మహీపషములఈ నింక నిరువది యొకరన్ 

మనుజులను వేవరాపాము 

లను నాలుగువేల శశములను వే ర్వేట౯, 

వ, ఖండించి పాకము౭చేసి తెచ్చి రాసులుగా బోసిరి * అవన్నా ం 

సంబు6 గడుపాజం దిని రెంకువెలకుండబ నుద్యంబు. భానంజూ చేని 

తో; పటపట దిక్కు-లు బగులునట్లుగా పండ్లుగీటి కి (వము 

దిటవుగ జుజ్తున దీర్భశ్శ ములు, దిద్దివికృతరూపమున॥ రా॥ 

వ, వెడలివచ్చి రావణు కొలువుళూటంబు. జేరి. రావలణ్వ్వం 

డును సంతోవీంచి చ్చీ ము హీళంబునం కూర్చుండ సియపుంచి లలు ని ఇప్పు, 

హీం. కాఫీ! రూపకము, (శివశివ వినుమా) వలి, 

సోదర, వినుమా మేదిని శీరానముం డను రాజు గలండు॥[సోదల || 

సోదర మర్య(ంటయుతముగ మోొదంబున వుననగరము ముక్త్రటి మెచ్చ 

నతండును॥! సోదర॥ వారల నెదిరి, వారక నునవారలు బళరాంవపంద 

చెడిర! బారల॥ లేరు పోర నీను దక్క! శూరు లెవరు వెవొాతయు.ండ 

శ్రీరాముని నెడిరింపగ॥ సోదర। 

వ, కాంబట్టి నిన్ను "లేవ( గొట్టిం చితి, యుద్దయాత్రకు "వడ లం ముదం 

అనుడు నవ్వి యతేం డిట్లనియె: 

ఉ, నారదహోని తెల్బ వఏనినాండ రమాపతి రాముయడ ధరో 

భారము బోప సూర్యకుల పావను.డై యుదయించు నంచూ హో 

తీరున బట్టి యుండ నగు! చేనవముయుం డతని౯ భరించు నో 

శేరి! జగత్రయంబున జంింపంగ నొతర మోనె య(గజా! 
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త్రో: మనచే గాంగల నిగా దిదిి నీవు మునవలె నని తలంచి 

నను! జనకజ నిచ్చియు శరణుజొచ్చు రాముని కన గనలుచు ననెను॥ రా॥ 

కానడ? రూపకము: 

పోరా యీరోతకూత లేర చాలురా! విన నోల్లర!॥ పో॥ 

ఆరాము. డబ్ద్బనాభుండైన నేమి! మర్క-టులు సురారులైన నేమి! వారు 

శూరులే! సెచాను మనకన్నను॥ బోరా; యుద్ధం బభొనరింపంగ సన్న 

ద్దుడవై పోక నాకు బుస్థులు గణపెద 'వెంతటి బుద్ధిశాలి వంచు నన 

వచ్చును॥ బ్రోే॥ ఈలాగున బగరబాగడి బేలరిలి లోబడెదను స్లాను 

గణింప లేవ్రు నిదపోతుకేటి రణరంగము!॥ పో॥ రాము డిల మోక్ష 

గుండ థాను డనుచు నే చెబుగనె నీమ్మాతము! నానిచే హతుండ 

నెన ముక్తి యలవడదే!॥ పోరా యీ॥ 

వ. అనిన వినియన్న మనోనిశ్చయంబు నెటీంగియిడి గోచనుచుచు 

న్నా నని [పళయ కాలాభీలవిజృంభీత మహాంభోధరంబు చందంబున 

గుంభకర్గుండు గర్జించు చు యుద్ద సన్నష్టుం డై, 

ఘంధ కర్ణుని యుద్దము 

క. శూలి తిళభూలముకన్నను 

మే లగుళాలంబుం గోల మిజియగ గీలా 

ఖీలముగా నార్చుచు రణ శేళికిం 

జా వెడలె నపుడు శీతి యదరంగకొ. 

తోవ అక్కకు మారిన రక్కను లెల్లను నుక్కు-ూన నెక్కొచని 

రంగా! జర్యాగ బటునిస్పాణ పటహావిస్తారరవంబులు మోగా రా! 

చిడలగ బిగుగులు బజె నుడుగణములు బుడమిని జలజల రాతకా |. 

ర డువడీ నిప్ఫులజడీ గురి సెను దిక్క-రులు భయంపడి సోలె౯॥రాను॥ 

వ ఇటువటె. డిజగద్భయంరాకోరుండై యుద్ధభూమి. జొచ్చి 

పొనర _సైన్యంబు ప్రై "నికి నడచు కుంఛక ర్లుసి పకృ తొకృతికి ని వ్వెజంగంది 

రాముండు విభీవణునితో == 

46 



Tf శ్రీ మోతుగుండ రామాయణము... నారీక థం 

క, దేవారి జేమిగావలె 

నావచ్చెడి భూయ డవ డాశ్చర్యకరం 

చొ వాని రూపుగాంచిన 

వేవేగము తెలుపు మన విగీవణుం డనియః. 

జంరఘాటి అట తాళిము. 

శో 

రణరంగళూ రుండు కుంభకర్గుండు, రాము మూసునుండదు రఘు 

రోము యీోఘనుడ్కు అలరావణానుజుందు! రణ॥ జనియించి నప్పుడ 

దేవతలను జయించితోఅతెను జయించి మర్షింపబూ నెను! రణరంగ॥! 

అది గాంచి నిదమునుంగునటు శవీయిం చె పద్దజాంయు) సీ ంలుం జె 

పద్భ్శజుండు ని్నిదించునీతంకు! రణ॥ ఫం మోత ండవురీశ, మమీమర 

కీశీ తిని ఏని, నీ ఏశితిని ఏపీని, బొలియించు దయమాలి॥ రణ॥ 
వ. రావణునికీగల బలంబులలో ముఖ్యం. డత). శొక్క-ంజిీ! 

ఇతడు నశించిన వానిబలంబ'గ్గాశెంబు దెన్ నట్లుగా. నిదా వస్వజంబు 

లేనిచో ఏనిదాడికి లోకంబులు భరింమ నా! పా తేసారమా! మూని 

హృదంత ర్యామోా | 

వ. అనుచుండ, 

క, రాశసమూకలు వడిగా 

వృవ,చరుల ముట్టడించి భీకరనృ గన్ 

లశ్నీంపుచు శిశ్సీంపు చుం 

భతీంపుచు బెక్కుగతుల బాధించి తొగి౯. 

వ. అప్పుడు వనచరులు తమ (ప్రతౌగంబులు _ వెలివిజీయ 
a) 

భుజాస్సాలనంబులు చేయుచు. 

తో? కాండలు దరున్సలు గొని తేచ్చి యు సాకు "5 రాశనుల 

నొడిచి! వెండియుం బునుకేలు పంకులుగా. దమ పడికిటిపోటుల బోడిచి 
| రాను! 
ప 



యుద్ధ కాండము. లర్? 

న, మహాోన్నూతేంబు గా. బెనంగు చుండ నప్పటిసమరంబు దేవ 

తలకు గూడ? 'దిరినూడ రాని దయ్యె. అప్పుడు 

తో: కూఅెకు నేతలు, సోలెడు రకాతులు, వాలెడు. గజ 
యూధములు!। దూలెశు వీరులు, దొరరలెకు శూరులు, దునిసెకు రథ 

రథ్యములు॥ "రా॥ 

వ. ఈ రీతి రభసంబయినం దదియతోణిత మేదో మాంస మజ్జం 

బులు దృ వ విగా నారగించి భూత (శత విశొచ కాక మూక చయం 

బులు నిల్ణఏగు చుండ, లంత. గుంభకర్గుంగు నానరులపయికీం గడిసీ, 

కీ గనం ఆదితాొళ ము, 

న న్నోర్చి న నో ఎగ సిలున్రుడి! మారు న నన్నోర్చి॥ నిన్న "మున్న 

రక్కొ-సుల నిక్కి తొ ఛక్కింనట్లుగాడు॥ న న్నోర్చి॥ అంభోజసంభవద త్త 
శుంభద్వోరబలము చే విజృంభించి జం భారముఖులదంభము సంరంభ 

ముడిపికుఎభిని బీర్కొ-న్న యట్టి కుంభకర్ణుడను నేరు॥ నన్నోర్చి॥ అశ్నీణ 
బలదర్పితరణదథ్వువా రాక్షుసనగ్యు లత్రోయముగ గొల్వ మిమ్ము నికీ 

పగ నవచ్చినాడ! మోతుగుండసామికీ మీారీ.క్షీ తి సేవకు తైన॥ నన్నోర్చి! 

వ. అనిన నప్పుడు వానరులు రోహినలనయనులంలు. 

తో: పటుసత్వంబునం బాజినృతములు పర్వతములుగొని బెచ్చి 

కుటిలుం డగు నలకుంభకర్ణుపంట దటుకున వైచిరి పాచ్చి' రా 

శూలము చేతిను సొలయక యాతడు జూర్హముగా నొనరించి, | ేలన 
గదగొోని ప్రశవర్యులను గీటడంప లంఘించి! రా॥ 

క. కోటాసకోటి వానర 

కోటుల గదచేత మోది కూలిచి వీదపథా 

నోట గబభించి కొందఆ 

వాటంబుగ మి)౧7౫ దనుజవల్లభుం డలుకళా, 



లికి వరాతు.గుండరామాయణనముంనారి॥ థః 
శ్రీ 

వు ఇట్లు విజృంభించి (మింగుచు. బెల్లార్చు చుండే, వాసవి నాసా 

కర్ణ రం|భంబుల నుండియు నోటినుండియు [మింగంబడీన వానరులు వెడలి 

చచ్చిరి.కూలిన వానరులును మూర్భచేటిక విసః. అప్పుడు హనునుంతుడు, 

తో. ఒక మహాడిగొని యురువడి వచ్చి మహో గంబుగ వేయ 

గను | (బకటితముగ నది మై దాకీన నిలబడి తెప్పీరిలి సొంపుగను॥ రా। 

వ, కోలావాలంబుగా గాలానలానేక గీలాభీలంబు చేసి, తాలిమిని 

చానవషపాళిచి నవఖీల దూలించి, వాలంబు 'వ్రలాడించుచుం బ్ర లెదన్చ 

చాలుఇాలు! నీలావును నీలాఘనంబును గాలదండాభనుగు నాభూలం 

బుబే నేల పాలు చేసెద రారా నానరవీరా! యని శఈశూలంబున 

మోదిన నాతాశునకు వానుమంతుడు సూర్భిల్లె. పిమ్మట నబ 

ద్వివిద సరభ Xe గనా శకాదిప్ర వంగ పుంగ వుల కరూలంబు వేసి కస్నీన్లు 

సంగుచున్న, సుగీవుండు ఎబెక్ాని, 

బ్యాండుస్వరము: ఏక తె'శేము. 

నిను వధింతు దానవా! యిక నిలున్ర నిలువు దానవా! లన 

సుతుండ డానవా! న న్నదర లేవు దానవా! మును నొటి మోాయన్న 

నొంచెగదా! నిను బటి చేనిపుణు విదలొచదళొ॥ సను॥ శివచేతు 

దానవా! నీ సిగ్గుదీతుదాగవా! ఈత ణమున చొనవా! సీషింటీ శేగు 

దానవా! మోతగుంబేశుని దయచేతను సీఖీి భూ తాళి “కర 'జీతును! 

సను వధింతు దానవా!॥ 

వ, అనినా గుంభకర్టుండు, == 

పం ణపామగము. 

పర్మాక మంబుం జూపునట్ల బల్లినుల్ (పగల్భముల్ 

దురాళ్ళ; నీబలెన్వచిం(తే! నావ్టచిత్త, వ”గ కే 

పరారిగమ్ము ! జీవ నమ్ము పి (దియమ్ము గట్టనన్ ! 

పురారినో మురారినో వెొంగోనససల్వం 'గల్బి దళ, 
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వ, అనిన సా(గహించి సు[గీవుండు--- 

గీ, పెద్దకొండ యొకంటి పెకలించుకొని నచ్చి 

యెత్తి వెచె దనుజు నె త్తీమా6ద 

నదియు నానివత మటు దాకి చూర్ణమై 

రాలు నంత నలిగి రాశుసుండు-- 

తో: శూలము గొని చుజ చుజుం జూదుచు సుగీవుని (వేయ 

గను |! జూల మంట లుజ్టులముగ 6 (గక్కుూ చుజను దెటగ గ నితగను॥ రా॥ 

తో; హానుమంతుండు నడుమనె దానిని (వ్రయ్యలుగా (ద్రుంచిన 

గనలి | దనుజుండు మలయా దిని గొని స్నుగీవునివై (వేసిన దవిలి। రా। 

వ. ఆదెబ్బకు సొన్నుసిల్లి స్కుగీవుండు మూర్చ మునింగినం గన్ని 

కుంభకర్టుండు రావణునకు గనంబజుచుటకు లంకలోనికిం గొని పోవు 

చుండ విడిపించుటకు నోపక వానరులు హాహారవంబులు చెయుచుండిరి. 

అంత సుగీవ్రండు మూర్చ జెలిసి వాని యకృత్య మునకు గోవించి, 

గ్, పైకి నెగ బాకి జీకాకు పజచి ముకు 

'జెవులు దెగ. వీశి ర_క్షంబుం జిలా నోడ్సి 

వికృతరూపుని గావింప, ఏక నాతం 

డర్క-జునిబటి నేలపై నన్మైవె చె. 

వ. అప్పుడు సు గీన్రండు (కింద6 బజక లాఘవంబున రామచం 

(దుని కడకు నుజికె. పిమ్మట గుంభకర్ణుండు- 

కీల రాగము._అటతాళేము: 

అకటా! నేటికి నింత యాపద లొదవ | వికృతా కారముతోడ 

వెలయగ వలని॥ న॥ చెలియలిగతి నాకు సిద్ధిం నారా! తలయపంబురా 

కృతము తప్పిపో చారా॥ య॥ ఈరూపమున నన్నం జేరగం జాల! 

జూోరికీ (గ మ్మాజం బోదు సీవేళ॥ నక॥ వెలయ మోతశ గుండవిభునితో? 

జోరి తలంగక దాం జెడం దలంచినా కారి! 
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వ. ఇట్లు పరిభవపడి కుంభకష్టండు లంకలోసికి. బోనొల్లక 

యకాలవముహోగ్ని చందంబున మండిపడుచు రణరంగంబునకు వచ్చి. 

దెబ్బకు. దబ్బిబ్బు నొందుచున్న వనచరులం జుట్టుకొని, 

తో: కొందజు బటుక గుంభిని మోచదెను! గొందజ నదుల 
6 

దోసెన్! గొందజి నూశెరు గుధరం బులపై .1-గొందణ బై శెగవె చె, 

నొందు దిక్కు-లకును బడ మోబను గొందజ లంకకు . 

శె౯!! తుందుడుకొప్పగ(. గొందజ[మింగెనువిందు పొందు గాగానౌరః 

వ ఇట్లు భయంకరంబుగా శంక లేక పోరుచున్న ౦త. 

క. కూతలు గూనెడుకపులును, 

భీతిని బర తెంచు కపులుు భిన్నాంగులు నై 

రోతపడు కపులు దనుజుని 

వాతను బడుకపులు చె విపద్దశ(గల౮గన్, 
యా 

భోః తగ్గాను నినజుండు, దగా నంగదుండు, దై గవాకుంద 
గజుడు, దగ్గాను “సలుకు దాను , కరభుడుదగ్గెను భూ(ముడు, నలుడు! 5 

వ. తక్కి-న జాంబవదాదులు భయపడి యుదుకు చుండ లవ 
ణం డోదిరి,__ 

తో; కుంభకర్లువెం గొన్ని బాణములు గోపముతోడను బక 
సంభృతధథిరు(డు సరకుగొనక దాం జనుచుండగం బురికొలుప॥ శా। 

వ. వానరులు వాని పయికి నగణితంబుగా నెగ బాకి 

తో: తోకల జుట్టియు కల వెట్టియు, దోలువట్లి నఖములన 
బీకుచు సంధులు బిగియంబట్టుచును వీడి డింపక జులుకగను! రా॥ 

వ. వారి నందఅను విదళించిన మేఘమండలమునుండి చుక్కల 
రాలినట్లు |గింద రాలిరి, ఇట్లు సలుపు కుంభకస్టుని పరా(క్రమమునక 
నమ్భుతం బంది, 



యుద్ధ కాండము! స్ట 

క, రాముడు నిర్ణిత భార్లన 

రాముడు సద్దుణగు ణాభీ రాము(కు నుత 

సుతాముడుC దాటకగర్య వి 

రాముడు చా నెదిర నపుడు రాక్షసుని పయిక్. 

వ. ఇటువలెం గదిసి రాముండు ధనుష్టం కారంబు జేసిన, సాధ్య 

నికి జతుర్షశ భువనంబులు గడగడ వడంశే. అప్పుడు విభీషణుంశు రాము 

నకు ముందుగా నడచి కుంభకర్ణుని ముందర గదడాధరుండమిు నిలిచిన. 

గాంచి నవ్వుచు,_ 

కాఫీ; అటతాళేము (నాయవయ్రి వలె. 

ఓరి విభీషణ యుక మె యాగదా! పో రొనరింపగం జేరినవా 

డవు! ఓ॥ అన్నదమ్ముల మని యన్నగ బోలదు స్మి న్నేలు వాసికి 

న్నెప్పుగ నుండుము ॥ఓ॥ వాలగ నిన్నిటు జంపీన లంకను నేలువా 

రరౌదురికనీవుగాక ॥యో॥ రాక్షస రాజ్యము రయమున నిచ్చును! ఓ! 

న అనిన విభీమణుండు గుంభకర్ణునకు మొక్కి) 

లో: రామునితో వైరము వల దని నే రావణునకు. చెప్పినను 
నామాటలను మనంబున నొప్పక నను దన్నియు. బొమ్మ నెను! రా॥ 

కావున రాముని కరుణకు బాతు)డ నె వచ్చితి నే ననుచు, 

శోవలముగ దుఃఖంచుచుం దలగియునావల వోయెరు గనుచు॥ రా 

వ. అప్పుడు రాముండూ లక్షణ సహితంబుగా( గుంభకస్టుని 

సమివీంచి (౯ టిని మ్. 

నురటః ఆదితోళేనుం, 

దురంబునను నను భరింపగను నీతకంబుగా చోరా! ఇక గుత్త 

టీంగీ యిటు బోరా | సరోజసంభను వరంబు లెల్ల ను దోటి గు గను 

గోనరా! ఇదె నొ శరాగ్నిగాల్చును రా॥ దురం! త్రోవమూర్తులును. సీకు 
మేలుగా నడ్డమైన విడిచెదనో! నివీక్రమంబు గనుగోననా॥ దురం॥ 



స్రీ శ్రీ మారీ గుండరామాయణము.. పూరక ఫీ, 

జగంబునను మోఠుసండపతి సకురగ౯ా ఎనరి కేన "బాణములంభాడీ 

వోనగునా | 

ఉ. అంతట వాండు నె దరస మూావహిాళ బ్రా? మూవ సాొన'కొ 

లాంతకుంబోలఆ మండి'ప యూప దుం CEN సు బంస్టుగీటు మళ్లా. 

గంతులు వైచి మక్కటుపు గంపము నొంయుపు, చం జేసీత్రాం 

బంతముమాజ రావునర పొటునితో నదియకొ జబంబునళ౯ 

కీర నః అట తాళము (మేలైన) వి. 

మాయలు వన్నిన మాయించి చంపగ | నమూగీదు గాను 

సుమా! పాయక బాహులు భంజించి కళూల్చం బంధుః గొను సువ 

పోలగ విల్లిచ్చి భువి భాంగపడ భృగువుతు)డ గాను సుమా 

వాలాయముగ నొకకోలను గూూల్పగ వాలిని గొను సునూ॥ రాక 

సేశరుడ! రావణానుజువ! రణవిక)ముణను నుమా! సూకుగుంటే 

శ్వర, ముల్లోకముల యందు మొనగాడ నాగా సుమా! 

స్, ఫఘనమెన కోటికు రక్క-నుబ పల్ము-లు గాని 

ననకాడి యోగి సంస్త వము గను 

పటహతమ్మాట'ఫేరి భాం కారమును గాసి, 

నారదవాొస గానంబు గాద్యూ 

ఆర్పుచుం జనుజెంచు నసుర యోథు బు గాసి; 

యర్చింప వచ్చు భక గాము 

కఠినతరం బగు కదనరంగను గాని, 

కర మొప్ప ఖిరసాగరము గాను; 
గీ అచట సుఖమును మేము పీకిచటం గలవి! 

యెందుకు జనించితివి భూమియంనదుసీనవు? 

వెట్టి (బహ్మయు నిం చుండు "వేడగా సె ౪ 

యయిన నను చాకి బతికి పొమ్ము) తె షు, 



యుద్ధకాండము. : 863 

వ. అని పలికిన. గోదండరాముండు గోపానిపతుండంట యనేక 

సహాసికాండంబు లఖండంబులుగాం గోదండంబున నెక్కు-వెట్టి (వేసిన 

తో: గదం (ద్రిప్పుముభీకరముగ రా గను గని వాయన్యాన్ర్రుమున। 
గదతోం సాడం గరమునుదునిమెను గాకుత్ స్థుండు వీరమున॥! రా॥ 

కడమ చేత రావచనులప వృత్షుమును కొసి మోంవికి రాయగా 

దడయక నిందాస్రుమ్మున రాము. 6డు చానినియ)ంచెను వేగ రా॥ 

పః రెండుహస బులు "దెగి (వింద 6 బనీన, వానికి)౨దయిడీ 

కొందలటు వానరులు వుడిసిరి. అనంతరంబ కుంభ కర్ట్థండు విక్సుతంబుగా 

నోరు. ఉఅచుకొసని, 

కీర న రూపకము. (మంగళమగు) వలె. 

నిను మి)ం7ద నిను మింద నిను మిం గేద? గనుమూ | 

యినవంళజ య6క నిల్ఫ్టుక యెండైనను జనుము! నిను! నాబాహుల 

నజుకంగ నె నేం బోదునె కనుమా సీబంటుల దాకియు నిను నేనోర్తును 

బిలుమా॥ నిను! నరభోజనులకు వానర నరు లడ్డ మె కనుమా' ధరణిని 

ఫ్రీ మోత్సునసండ పురరాఘన! నిలుమా॥ నిన। 

వ, ముకు సినులును జేతులును చెగనను సిగ్గు లేక వికారం 

బుగో నోరు. చెబచుకొని పంుకిం గదిసిన రాముం డలుక రెట్టింప, 

తో: అగణితబలుండ్రై యర్గచందశరయుగము వింట సంధించి! 

తగ వీగించి తత్స దయుగ్న్మంబును 'దెగ ఖండించెను మించి॥ రా॥ 

క. కర చరణంబులు దెగినను 

ధరే దొన్తాడుకొనుము దైత్యుండు కవియకా 

శ్రీరజాలంబులు నోటను 

జొర వైచెను రానువుండు సురలు నుతింప. 

వ. సింహా నాొదంబు( జేయుటకు ఏలులేక వికొరముగాం శోకలు 

వేయుచు వేడిచూపులం జూచుచున్న చానన్రనివకుంబున గుజింగాంచి, 
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7! శీ మోరుగు డో రామా యణము-వా రికథ 

త్రో ఇంచ్నాన్ర్రము సంధించి వేయ నది యేగి యురము ఖేదం 
చి! సాందంబున భూస్థలిలో దూ చెను సరగరాముః డదలించి॥ రా! 

అంతకకర మత్యంత వేగ మున నపుడు (వేయ బెల్ల డరి। పంతము 

తోయగంభశ్రవణునిశిర మెంతయు [దుంచెను దొడరి॥రా॥ 

వ, ఇట్లు (శ్రరామ రర నిర్ము కది న్యా వ్ర్రుంబు చే గుంభాకర్జుని 

తలదెగి లంకలో సగంబును సము[దనులో సగంబురు బడిమొు. గోపు 

ర1సాకారాదులు చూర్ణ ంబులయ్యె. దాని| కింద (బడి పదికోట్ల వనచ 

రులు మృతినొందిరి జలచరంబులు (భె. కులగివులు మొగ్గ. దేవత 
లానందించి రాముని నభినందించు ను బుప్పవృష్థి గురింలుం చిర. అనంత 
రంబు హాతశేవులు కుంభకర్చుని మరణవృ త్తాంతంబు. జెప్పిన రావణాసు 

రుండు మూర్చవోయి కొంతవడికి లేచి వలవీంపం దొడంగౌ, 

ఫీలురాగమువ అటతౌాళవపు, 

అకటా! కుంభకర్ణ యని |దెళ్ళీనావా! యిక గలు చేది! నా 
శేదిర (త్రోవ॥యక॥ కులిశధారకువైనం గూలనిమేను యిల నరు చేటున 
నిటుగూాలెనెనె!॥ య॥ మనవిభీవణునిమాట కొనక నినుగోలు 
పోయితి సీబుద్ధి వినక॥యక॥ సీబలమును నమ్మి 'నేండింతపనికి చేయబూనితి 
నిక నేశ్పేది యనికి॥ నక॥ మోత్షగుంబేశుని ముదమున నెదుర పీక్లీ త్రి 
నాపనీ యింతే యాంగదర॥[యక॥ 

ప, కుంభకర్గుని గూర్చి రావణుం డీలీల విలవీంచుచుండ, నతని 
కుమారులగు నతీకాయ చేవాంతక నశాంతక (తిశిరులును దమ్ములగు 
మహోదర మహాపార్ములును, ఈానణునితో ననుచున్నా రు, 

క, మీొ శేల చింత నొందల్। 

నోశావణ, మమ్మ్రుబంంపు! ను. రువడిం గపులళ్ 
(గ్రరొమ-లవ్మణులం గన్ని 

దీఆంగ వధింలుంచి జయముందెత్తుము ఏీశ౯. wet ఇ 



న. కాలము దీజీనవ్వు ' గెంతవా రంలటునం జావ కుందురా |! 

యుద్ద కాలంబున దుఃఖంచుముండిన జయను కలుగునా! లెమ్ము లెమ్ము 

మమ్ముు6 (బయాణముు చేసి పంపు మననుడు, రావణుండు అరస్టంబు 

నొంది, 

ఆతి కాయాదుల యుద్దము . 

రావణుని వచనము; = 

తోపహా; మ కడ్తం'ే లోక [త యమున! భీకరశ స్వాస్ర్రనులు। 

చేకొని యుద్ధము. జేయగం బొ మనం జలంగి బోదు మొ త్రములు॥ 

రామ! 

వ. అనంతేంబులుగా నేల యీానినట్టు కదలి రాం గాంచనరథంబు 

లక్కీ ధనుర్చాణధరులయి భేరీ భాంకారంబులు భూ నభోంత రాళంబులు 

నిండ వెడలి యుద్ధభూమిం 'జీరి ముట్టడేంచిరి. 

తో: కపులును డకొని కరముల: బొడుచు దు గాళ్ళ గజ్బులన్ 

దన్ను చును! విపుల శెలములు వృక్షుచయమ్ముులు ఏజిచి తెచ్చి (వేయ 

చును! తురగంబులచేం దురగంబుల రగథకరులచేక రథకరుల, | 

స్థరముగనసురుల చే నసురుల మోదిరి పొడియె ధర నురుల॥రా॥ 

వ. నుర్క-టులు మూాబు తేక వెరులవహాతంబు సేయు చుండ 

రాక్షసదళంబులు బెండునడి యుటుకు చుండ నిలువరించి నరాంతకుండ 

ననచరులపయి ననేక బొణంబులు వెచి తనలానుం జూపుచుం జః 

యంగదుని దాడి ఐుట్లనుచు న్నాండు: 

కమాచ్ః రూపకము. 

ఇంత గర మేల నిల్వరా ప్రనగాధమ! నీ॥ కింతగర్వ॥ అంతకి 

భుండను నేను) నరాంతకుండ ను, మంతేనమున॥ నింత॥ దిక్కు లుచేందిరిగ 

నానురా! మానవుల. బట్టి చక్క-డంచి మట్టి నానుగా! ఊొక్కాయదర ల 

దొ)కె-ద! నే, మెక్కె-ద నికది క్కెంవ్వరు! ॥ ఇంత! శిక్ష జేతు నొక్క 



$6 శ్రీ మో తయపండరామాయణ ముంవారిక థి 

'పేటునం బరుగెత్తు మిపుడు మోత్షగుండవిభుని చాటుకు! అకీయరణ 

దత్వుల వాగు రాక్షసులకు శా “కైదురుగ॥ నింత॥ 

వ. అనిన, నంగగుండు జూసకీడానియానతిచే నేను వచ్చి 

మా సాయనతో భాషించి సొనిపుణత్వ్ష్టంబు సుజయ  ఖరసూను(డు 

లోనగు దానవుల వేన వేలం జ'పీ మేనుషొదల మాన వేసనుకడరకుం 

బూనికతోవచ్చితి, ఆనాడు నీయానన మయిన( గాన రాద య్యే! డ్య కసె 

నుంటివిరా! యీ వేళ వచ్చితిజా! నిన్ను జంపశ విడుతునా! 

న. అనిన వా" డలిగ్ని, 

తో. గదం చేకొని యంగదుని (వేయగా. గదిసి యురమ్మును 

ఊాచ్చీ! యది విరిగిన గని యనునుండు బిడికిట నడిచిన మూర్భిలి లేచి! 

రా॥ ఒక్క గస్రద్దుతా (గుద్దిన గక్కు-న నొరిగాను నాతని వాజి! జక్క-గ 

నింశొకసారి (గుద్దగను ర గ్యాసు ఉశ్తెను( నాజి! రాను 

వ. అంతే నరాుతకుని బావుగని కినిసి మవోోదర_బే వాంతక_ 

(తిశిరు లొక్క-సారి యంగదుసిపంబకి నడచి య నేకశిని ముఖంబుల 

నొప్పీంచు చుండిరి. అతండును చేను దీనుక పర్వతనృ శ్రమల చే మోను 

చుంజె. ఇంతలో సీలుండువు వహానుమంతుండును నంగ మునకు దోడు 

పడిరి, అప్పు డంబ్యరు దెగల వారును గదిని, 

పంచ చబానురము* 

అే దురాత్ఫులార'! మార లాహానంబుం జేయణయా 

విరాన వచ్చినా! మాదువబింకముల్ గలంచిస 

త్వరంబుగా నీరంబు బూడత దన్ని 'శాద్గ దేవతా 

పురంబు. జేర్తు మింకం బాటీవోక ౦లందు నిల్వుంద! 

వ. అసిన6 గోపీంచి చేనాంతకుండు పహానునుంతుని దూటుచు, 

తో: పరిఘ (దిష్పుచును జైకిదుముకం గని పననజుం డలిగియు 
"హెచ్చి | శీరమ్నును వీడికి జిత్తుక బొశువంగా &ీతిపైంగూ లెను 

జచ్చి॥ ఛా! 
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వ, అది గవి మహోోదరు. కోొక్క-నుదగజము నెక్కి నీలుని 

(య 
మాపయుకి సాటోపంబుం జూప న చ్చెదను, సిబభాసు కోపాగ్ని దీవింపగ 

నీస్తూట నీరూపుమాపవీ మాపెష్టబుణుబు. వాపెద సోపోరా న్లా | 

ఏీముఖంబు. జూడ పాల! నుస్తణజూ ల! యని యనేక బాణంబులు 

వైచిన సరకుగొనక వీలుండదు == 

శ Wf wu గౌ గ్ 9 5) వ 
చేరి యుదముల భో సమగ్గుల మసి యిద్దరి త్రీని సిద్దంబుగం (సిద్ధిని గన్న 

తో: గిరి జేకొని యుబటగమున "గెగిరియు గుటిగా _వెచినం దగిలి 

కరయును రాతసవరు(సం నొక్టాపరి ధరం గూలిరి తల పగిలి రా॥ 

వ. పిర్ముట (దిశిరుంము సొనుమంతుని పయికి దుమికి, 

(సర - హానుముత్సం నొదము. 

-  కనూచ్; ఆసితౌళీము. (అక జెల్ సె, 

త్రి శలగకురా సాసరా॥ తే॥ (పకటితముగ నా బాణాగ్ని కి॥ దల॥ 

హ॥ (వేలకురా దాన నా! స ఒకి తోొక్కుకు నీ యుక్క-డంతు॥ 

(బేల! (అ మంచిషనా వాస రా! నుం!) నుదకు సిదర  మోచెద 

గదఖో। వలల వా॥ గల్పెది గ నవొానవా॥ ౫|| ఇదినో మోతు, 

పురీశునాస॥ (వేలరురా॥ 

కం అనదముం గొపి (గలెరుయయు సె 

కడరిన, సానుమంతుం డగని యడిదంబుని తౌ 

వొడిసి గొని దాసచగ నె 

నుడీ చిన ససునుం ము చ చ్చి .నువనిం టబడి మెడ్ 

వ. అంతట మహాీపొర్వుం సమ్యగుంచంతు హానువుంతుని బెళొని 

భుజంగ (పయాతిను. 

మస+పొగ్ముస్టండలా నన్నుమూర్కొ-న్న సూరుల్ 

నుహి౯' లేరు సీ వెంత! నుర్దింతు రారా! 

(పవాసాదుల౯ బట్టి భందించి నరా! 
tx 

దగపింతు౯ భవద్దర్వ దర్శంబు లెల్లణా 
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"వ, అని పలుకుండ, బువభుం డొక్క వృకుంబు రాతునసునిమో. 

వెచె. నాండు దాని సరకు గొనక, 

తో; తనగద చేతను దనుజు డు (వేసిన దప్పీంచుక బువభుండ 

గినిసీ తనదపీడికిట బొడిచిన గిజగిజ దన్నుక దనుజుండు॥ రావ 

చచ్చిన నాతనిచావు జూచి రోషంబున నతికాయుండు! వచ్చెను వాన 

వర్యులం జంపెద వడిగా నని ధీరుండు॥ రావు! 

ఆతి కాయంుద్ధము. 

వ సహసుసూర్య పభాభాసమగు రథ మెక్కి మహాటోః 

బున వచ్చు నతికాయునిం గని కుంభ కర్థండు పునర్జవితుండంలు వచ 

చున్నాంజేమో ! యని వనచరులు ఛభయభ్యాంతులయి యుండం ౫ 

రాముందడు ప్ండెవ్వ డని యడుగ విభీషణుండు 

న థాన్యమాలియందు దశకంధరుండు గన్న 

సుతుండు ఏండు) యుద్ధ ళూరు. డరయ,; 

నతిబలాఢ్యు. డయ్య! యతికాయు డనువా6డు! 

పని జంప దగును వేగమునను. 

వ. అని తేలుపుచుండె నప్పుడు 

క, వానుముంతుండు భోనగున 

వ్వనచకు లవనీరుహములు వసుభాధరముల్ 

గొని యొదిరించిన నవ్వుచు 

దనుజుండిటు బల్కెా- మిగుల దర్చొద్ధతుం డై. 

పీల్ రాగము: అదితాళేము. (తల్లిభృవ లె. 

వడి యెడి! రఘువరు జేడీ! కపులార మేడీ! కనబడ బేడీ! ! 

యెడీ! వాడిశరంబున వారిరాశి గర్వంబును వాపియు బంధించిన | 

జేడీ! సురరిపుతనయు (డు జులుకంగంగట్టిన యురగపాళశముల నూడి 

కొన్న వాం డేడీ। భుటకర్గుని నొకగడియళలోన దిక్షటనులు ఇదర? 
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ఖండీంచినవా౬॥ జేడ! రావణు నిక జూర్జంబు చేతు నని లావున లంకకుం 

దా వచ్చినపా॥ డేడి! మానుగ నాతని వైనగాని నామానితళర ములు 

మరి వేయగ రాముం!॥ వేడి! దముంశనై యాశేని తమ్మునితో న జేతు 

నలమోత్నగుండవిభు[6 జేడీ! 

వ. అని గరస్ట్రంబునం బలికిన యతి కాయునిపై( గోపించి, 

తో. కపులుగిరగులు నృతుంబులుగోొని యలికాయునిమె (6 

వేయగను! నపుడు వాయు దివ్యాంబకమాలచే సవియ్మదుంచి నేర్చు 

Xన॥రా॥ గురుత రా ్ర్ర) ముల గంనమునుంయు గోన కోతుల బిట్టుగ 

వైచి స్థరముగమూర్భిల. వీసి రాఘస్పుని: జీరి నన్చ్వ్రచును జూచి॥ రా॥ 

వ, ఇ టనుచున్నాండు; 

సీ సీ చఇంతవాడవో! చే నెన్న 6 చటుంగను 

నింతవాండవని సీన్నెటుగ రెనరు! 

ది క్పాలకులలోన. ఉలియం౭ గాన రాస 

మానాభిమానమనుల్' మహీని లేన్చ! 

జాతివర్థాశ మాచారనీతుబు లేవు 

గుణీ రుుండన్చ సిల్వ! గోంక లేదు) 

భువిలోన నొంటిగాం బొదలుచుండొను నీకు 

గపీకోటిసైన్టంబు గలిగి నిపుడు; 

గీ, దిక్కు- లేనట్లి సికును దిక్కుగా గ 

నినజుం 'జేర్చజె నాతోడ నెదుర లేవు; 

వనములందును నొండల మునులయా 

ముముల వర్తింపుుకాబేని మజీయు వినును, 

మన్యామావతీ : అదీతాల్ ముః 

ఏడిచేనా రఘురామ! నిన్ను! విడి! వేడదమి+నమై. జడనిధి 

పోచ్చీన్క గడుం గమఠంటబై. గట్టుమోచినను, వడి సూకరమై పుడమి 
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భూజినను వడిగ వెద కెదం గాస॥ విడిచేనా!॥ పందిరికంబమునందు బుక్రి 

నను, విందుగ వటువై భీశ్నమె తినను బొందుగ రాజుల (మంద చేసి 

నను నంబే కనుగొంను గాని॥ విడిచే! రావసవరుః తోం గమ కట్టుకొని 

ఈ వతి. బోరంగ నేతెంచితి విటు మోతగుండసత్పురవల్ల భ నికు దీక్ష 
సాధింతు. గాని ॥ విడిచేనా! 

తీ అని జేయలగ ర మవ యలి కా.యుం డ్మ్్గజు జీర 

గాంచి! విని లక్ష్ముణు( ఉతి వేగ గని) యిట్ల సి పలిశెను నదలించి॥ రా} 

క. ఓరీరాశ్షుస! రాముని 

తో రణ మొనరించునంత దోర్చంలుడ వెనీ 

ఛూూరత్వంబును గాం చెద 

రా రా నేనుండ రాము రమ్ముననతెనా! 

వ. అని యుద్దండంబు గా నిలిచి గుణధ్వసి చేసిన వొండు దుళొా 

(గహవి[గహుండంబు యొక్క- కా, వా స్ర్రంబు వంట సంధించి లక 

ణుని దిక్కూ నభిముఖుండయి, 
కీ రని ఆది తాళము)-(తంగ ర మెట్టు) వే. 

సీను బాలుండవునిలువంగ జాలవు నోవోయు పో రుడిగి లత్మణా! 

నాపొక్యములువిని మాయన్న రాముడు మేదిని హిమగిరి యాయను 

ర్మాది దక్క, యితరులు నాయంబులకు నోర్తురా! నీవు! మోత్షగుం 

'జేశుని నీకణమున బట్టి, నికీంతు నీ కేలను లక్ష్మ ణా! ఏవ్రీంచుచును 

నిలుషము॥ స్స 

వ అసి తూలనాడీన సొమి తీ ంలట్ల నియ; 

తో దురహంకారముతో బలికిన లేదుర క్రియ! ళూరుండ. 
వంలున౯్ |! సుర లరయంగ నీశరలాఘు వమును జూపింపరనాపై నన్ రా! 

వ, అని పలికిన నతికాయుం డంతకాకారుం డంలు యత్యంత 

'వేగంబున. (బయాగించియున్న పటుసనాయకంబు చైచిన లత్షుణుం 

నద్ధచం ద బొణంబున( (దుంది, 
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తో: అన్నేయాన్ర్రుము నసురుని చేసిన, నాతడు సౌరాత్రు 
మున | భగ్నం బయి అలం బడంగా నేసియు బదపడి లత్ముణుతోన॥ 

రా! ఐవీక బాణం బదిగో వచ్చెను! చాగెదనా, సౌమితి! భామీంపక 

విక చాటి పొమ్ము నిను. బడణూల్బును సీధాతి॥రా॥ 

న. దోపాచరులపయి జేషించి మానువవేవంబున దూవీం 

చుదు వచ్చితివి, కనోహుంబునకు నివన్నాత్రంబు నెజప! ఐసిక బొణం 

బున నీభీవణంబు వాపెవ! సౌమి తీ ఇది నిన్ను గూల్చును! భాతి 

నని వెచిన నోపించి, 

తో: ఐంద్రబాణమున. నది పొడిజీసెద ! సార్భాటముః 
జాలించు! సాందబలుడవై శౌ "ర్యంబున నీశరవిద్య ము జూవీ్ఎచు! రా॥ 

వ. ముమ్మర నూగు నై గదాస్రుమ్మున నియమ్ము నమ్ము 

'జేసెద! మమ్ము జెదరించు సామర్థ్యమ్ము ఏకు. గలదా? రమ్ము పీత్రల 

దిమ్ము నీదినమ్మూనం వాపెద నతికాయా! అని వాని బాణంబుదుంచిన 

నతండు మరల, ___ 

తో; యామ్య్యస్ర్రుంబును నదరకవై చితి సారము. నిదుగో 

నచ్చె! సౌమ్యం బనుచునుసరగునం జూడకు 1 చంపును నీమెదం 

బొచ్చె! "రా 

ప. పాశత్రతొోపా తత నెటుగక శొ(త్రవ్రుల పంటు తూ తంబు 

జూమేడు సీగా తంబు ధరి తి గూాల్చంజూలు యాన్య్యూస్రుంబు: వైెచితి. 

సెరింపును య! తియాధ మా! యసురయోధులతో వాదనూ! 

వ, అనిన, లతుణుండు, 

తో: వచ్చిను జూడర వామవ్యా స్త్రామ్కు వడిగల యామ్యా స్త్ర 

మును! జేచ్చెర సీశ్నీతి జీలిచి పేయును జేయుము మటీ యుద్దమును॥ రా॥ 

వ. వాయవ్యాశ్ర్రృమున నీయామ్య సాయకముం చాయం జేసెద! 
సీకడనున్న య్యన్ర్రంబుల నన్నిటిని వైవ్రమురా. మాయకాండా ! నీ 
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యు తమాంగంబు వడం వేసిదం జూడరా! అనియాబాణ మారి 1 

మటీకొన్ని దివ్య్యాన్ర్రంబులు లక్ష్షుణుండు బ్ర మోగించిన, నః 

కవచంబును బేదపంపంజూలకం జూర్జ్యంబు అంటున, సౌమిత యగ 

నొందుచున్న నామర్ణ్హుబు దెలుప 5 గోరి నాయుదేవుంశు వచ్చు: 

గ్ న్మజకవచంబుం గొన్నా6డు (బహ్మానలన 

శరము లెవ్వియు భేదింపం జాలవయ్య! 

కడంగి, బహ్మోన్ర్ర మేసినం గాని తెగకు! 

జేయు మ ట్లన మోదించి శీ ఘముగను, 

క్రీతకానః రూపకము. (పధస్మూగ) వలె, 

విపులా _గహో గోద గుండె డై (బహ్మాన్ర్రము దొడిగి న 

స|గవామున వెచె న్మగజునడిగి ॥విపు! దశదిక్కుు లుకు 

(సుక్కి- మిక్కి-లి ఈోత౯! నుర లక్కజంబు నేౌందం జుకఠా అర 

రాలత౯!॥విపు! కులపర్వతంబు లెల్లడుల్లె! వారు ఐంెకెకొ! రిష్ణ 

నుర్ని వెల్ల గిల్తె! నర్కు-[డు (గుంకె౯ | విపు॥ (బ్రహ్మాండ 'మెొట్లై 

వడియె నద్భుతముగ ను! మోక్షుగుండ శ్రీ/కోదండపాణి కళ్ళి 

గను॥ ॥విపు! 

వ ఇట్లు (బయోగించిన (బ్రహ్మో న్ర్రంబును దహ్వీం 4 

టకయ్యి 

తో; పరిఘయు శూలము బటుళ క్రియు గద సరగ | 

గించినన్కు |! సరకుగొనక యది చని కిరీటయుతశీరమును (బె! 

జసెను! రొ! 

వ. ఈలీల బహ న్ర్రం బతీకాయుని వథించీ పొది “జీ 

తేలు లత్ముణుని గొనియాడిరి, లక్ష్ముణు డన్న ను చేరి 

దీపించి కొంగిలించుక్"నియె. అనంతరంబ, = 
moe 

నవు స్ర్మ- 



యుద్ధ శాండము, 878 

Drew) దశముఖునకు 

అదు లోనుగాణ నార్వురచాన్సల్ 

౨చు జని తెలిపిన, 

యు నుూూర్భనొంది తెప్పీరి వగ చెళ. 

కీగణాన? ఏక తాళము. (నలరాజు వలె. 

మ్మిరా! గతి యది మాపరా! (బతుక జూల॥నతి॥ 

స, చిరకాలముందున్రు నీ వనుకొంటి॥ నతి॥ భయ 

జయ మెట్టుగల్లును! దిక్కు-టబేదు! అతికొ॥ కడు 

చై మనలను! బలుకవేమి॥ అరికా॥ అల మోతు 

నితో _వెర మింత చేసె! నతి। 

నయు€ [(దుంచిన 

షుని వధించు రణనూరు(డు లేం 

విధికృత బున 

NX వారు గెల్బుటియక సంశయమే! 

అముని పటుళూరత్వమునకు మేరలేదు తలపోయం | 

౨తురు వోయుడు వారిగాన నని. జేయ॥ నా॥ 

బహువిధచింతాకాంతుడ ౧ యున్న తం డిని జేరి 

ద )జిత్తు పలుకుచున్నా (డు: 

జంర్యూూటి: తిక) జాతి, (నామాట) వలె 

వంకింపగ సీ కేల శోకింపగ ! మానుగ నని సల్పగ। 

జనక పూనుము ధృతి బాగా! నే నుండ! వానరు 

వ్రు అనగ చెంత! నే నరుడెంచినంత | నిలుతు ౭ యిసు 

నాదు బహువింత॥ నే నుండ! నను చేరిమాడ లేడు! 

చేడు! ఘనమాతృగుండవిభుడు గాన్రన జని నేడు 

వ నీతోడు! నేను॥ 



గ్ర శీ మోతు/సండరామాయ ణముఎవారికథ, 

వ, అని _ధెర్యంబు దెలిపి యతనియనువుతి వవన్సి వేగంబున 
నింద జిత్తు (పయాణం'బై ,__ 

ఇంద జిత్తు అెండవ యుద్ధము, 

క, చతురంగబలము లత్య 

ద్భుతవి(కమ మొప్ప? గొలిచి తో నరుదేర 

(బతిపక్ష భయావహామగు 

నతులితరణఖేరి మొజయ నని మొన, బొచ్చె౯, 

వ, ఇట్లు వొచ్చి, 

న్నీ అగ్నివో, తుని _బార్థించి యతనివలన. 

గాంచి (బ్రహ్మో న్ర్ర-రథ-ధనుః కవచములను, 

నభమునం డాగ్ యతడు వానరుల న్ల్ల 

నడపగొని వాజముం చెం బెల్లంపవాన, 

గ్ ఆలబలమువీని చెట్టుగట్టులు బెకల్సీ 

బ్రందజిత్తును మొతం బై కెగచి యెగచి, 

వా డదృళ్యుండుగాం జూచి వానర పతి 

వీసివి పుడమికిం దిగి వాని వెదక గడా. 

క, అన్నా! (బహస్టిస్ర్రంబున 

ని న్నిచుని (దుంచివైతు నిమ్మానతి నా 

కన్నను, నొక్క-నికొఅకంు 

పన్నుగ లోకముల. చెబుపం బాడియె యనుజా! 

నః (బహ్మోన్ర్రంబు వాడు కేనబడకుండిన లోకంబుల భసుంబు 
జేయు నొక్కు ని కొజుకంలు లోకమునేల బాధింతువు ® మాను నుని 
యతని యుద్యోగంబు నివారించ నంత, 

గ్, ఇంద్రజిత్తు కపుల నినకులజాతుల 

(గ్రుహ్మశ రము చేత, బర మూర్చ 
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నొంద వేసి లంక కొయ్యనం జేరెను; 

నరు. € డస్తమించ నంతమిూాద, 

వ. వనచరులకు రామలవ్మణులకు. గలిగిన నిపత్తును గుణించి 

విభీషణుండుం గొంతయోజించి యిట్లను చున్నాడు: 

తో; (బహ్మవరముచేం | బబలీ దనుజు జిటు వొడిజూప రాఘ 

వుడు! |బహ్మాస్ర్రంబును బహ్ఫూుమానిం చుట భవ్యమంచు నాఘశుడు॥రా॥ 

వ. ఊర కున్నాడు. కానిచో నీనీచునికి లోంబకునా! యనిన 

హనుమంతుండు (బహ్టీస్రుమునం జెడకుండ వరము గొనియున్నా (డు. 

గొన మూర్భనోకుండుటచే లేచి పిభీవణునితో? గలసి కొజఅన్రలు 

చేకాని రణమందు6 గూలిన వారినిం గని వగచుచు, 

పసంత . అటతాళీము. 

ఇంతవారికిని నివత గలి7గ॥ సింత॥ పంతయుతో జని పటుసత్వ 

నంతు-లె యొొతెంతపనులైన జింతింపకను చేయు! నింత! ళూరులైన 

నవ తారము లెనను (బారబ్ధక ర్మాను-భ నము దప్పి చనునె॥ ఇంత 

మోొకుగుండమందు ముదమున వెలసిన సాతూన్నారాయణస్వావి 

యో రాముడు॥ ఇంతవారి॥ 

వ. విరికి గలుగు నాపదదిర్చు నుపాయంబు నునకు దోప లేద 

జాంబవంతుం డున్న చెలుపంగలండు మాతము ర మని యొక్క--గి 

సంపశే య్యషిగా (ద జీవచ్చవముగాం బడియున్న యతేనిగాంచి, 

తో, (బతికియుందువా భల్లుకో త్తమ, పలుకగల వె మాతోడ 

ధృతిమాఅంగ గు రించినావె మము. జెలుపుమనగ వగతోడ! 7 

ఎలుగుబట్టి నిన్నిప్పు జెజింగితి నింతెకాని నాకనుల | నలుగు! 

నాటుట నవశం'జెయిటు నవనిం బడితినని మొనల! ॥ 

వ, రామలక్ష్మణులు వానరులు నేటికిట్టులెం, అయిన వాను; 

తుండు జీవనులలో నున్నాం చే! యనన్హుంగు, పహానుముంతుండు 3 

ననుస్యారించి, 
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తో; చే హనుమంతుడ నీదయ చేతను నెమ్మది మనియున్నాడ।| 
సానాసమున నే సలుపం దగినపని నూవాడెల్పు ధృతి తోడ॥ ర! 

వ. జాంబవంతుండు కౌశిలించుకొని యిట్లను చున్నాడు; 

శంకరాభరణము: అదితాళ ము. (ఓ నానుమి) వె. 

హనుమంత, నీనుదక్క వనచరులకు దిక్కు గనుగొన 
నెవ్యారు గల రింక ([బతికింప॥హాను॥ పాలసము (దము కూలము దాటిన 

మేబుగ నటు దో)ణవైల మున్నది యందు॥ వాను॥ సంజీవవిశల్యసం 
ఛానసౌవర్ల మంజులకరణులు మనకు (మౌవ్రించెడి! వాను॥ అవి దెచ్చి 
యీవాన రావళి కిచ్చిన భువి మాటి గుండ రాధను మ్రోల (బబుకుదుఠు॥ 

హను॥ 

వ. ఇట్లు చెప్పీ దోణాదికి మార్లంబు సెప్పీన నుప్పాంగ 

కుప్పించి సమ్ముదంబు. దాటి శీఘయాసంబున శ్రీర్మాడ్రి కవల నున్న 
దోంణ్యాదిం జేరి అందు విరుర్శంచినం, గామరూపులంలున యయా రఈోాన్ష 

ధులు గానరావ య్యె. అంత నా పర్వతంబు బెజి! నెత్తిన బెట్టుకొని 
వాయు వేగంబున వచ్చు చుండిన, _.._ 

గీ. ఆమహావధీ సమాగత పరిమళ 

కలన వానరాళి తెలివినాండి 

చచ్చియున్న రాఖి సవాతముల( బట్టి 

యబ బడల వై చె నతిముదమున, 

వ. అంతలో హనుమంతుండు మందులకొండ. దెచ్చి వానరుల 
నడుమ నుంచె అప్పుడు సంధానకరణివల్ల వితీగిన యవయవవము లతుకు 
కొనియె, విశ ల్యకరణివల్ల శరీరమున నాటిన య స్ర్రంబు లూడిపో 
యును, నొావర్థృకరణిచే శరీరములు సువర్డ కాంతి వంతేములయ్యె. సంజీవ 
కరణిచే శోవీంచిన పాణములకు స్ఫుటంబు గలిగె, ఇట్లు వానరుల 
(బతికించి యాంజ నేయు(డు, 



యుద్ధ కాందము, ప్రీ 

తో: సరగ రామలత్మణు _కు మొక్కిన సంతసించి దీవించి | 

యురువడి గిరి మున్నున్నవోటనె యుంచి ర మ్మైనంగ మించి॥ రా॥ 

న. దోణాది యెప్పటిచోట నుంచి నచ్చె. అంత సూర్యో 

దయంబాయె. అప్పుడు సుగొవ్రుండు రాఘువుననుకుతింబువం గపులను 

గని 

కాఫీరాగముః ఏక తౌళొము. (ఈశళరాసనంబ సా) వలి, 

రావణుడు గడంగిరాంయ రణముసేయంగా లాన్రమోొద ల 

లెక్కి-లంక గాల్స్పును॥ రాన॥ అడ మైన దానవుల సపుడె దుంపుండు; 

చెడ్డ కార్యము చు మటి జింత మనుడు॥ రావ॥ అటులచేయ కారకున్న 

నోబ్బగొందును; ను నిటుల మోక్షుగుండవిభుడి ంటపుడు బెల్పెను॥! రావ॥ 

న. అని ఖండితెంబుగా సుగీనుంకు పలీకిన వానరులు మంచిదని 

సాయంకౌలమునటకు వేచియుండి, రాత్రి గాలా వే కొజనులు సేకొని 

“౦క కరిగి (పతిగ్భవాంబును గాల్సి మనీ చేసి, 

తో: ఫౌటుర వృస్ణుల బి నుంటలోపల బడగా వై చుచును | 

బాల నడ్తము జనుచెంచిన రావసుల బట్టి (తుంచు చును॥ రాను॥ 

న. బసబసఘూరకృత్యంబుల జేసీ వచ్చి రణభూమి (బవేశించిరి. 

అంత రావణుండు కోవీంచి, 

8 రుంభి-నికుంఫొదుల యుద్ధము థీం 

కుంభ. సికుంభుల “ఘూరవి(కములం గుంభోకర్టుకొడుకులను 

గంభీరముగాం గదనమునకు దశకంఠుడు బొ నుని యనెను! రామ॥ 

వ మలటియు శోణితాత్స యూవాతు కంపన (పజంఘులను 

గాడ బంవిన సీయార్లురుం గదలి రణసలింజీరి, 
in 

నవ. వొనర సం విద ను, 

థో ఉ 

కీత౯ానః అదితాళ్ ము" (మాతమ) వలె 

దొ-ముదమున మూజలము మోదువ్వుదికి దెలియక యమమ్ముు | 

సదురు వచ్చినా! నుంచిది! చానరులార! గుదిమి పక్రైదము సిల్వుడి॥ 
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వా-వదరుచు మోవటలె ముందు నచ్చిన వా రోొక్క-రయిన। 

సదనములకు మరల వేం చే! చాననులా గా! గకవనమునయావకుుడిచే! 

ఇ గ న్న గో న లో "0 నం. 1 wu" ' వ గ్ 

దా-వ రివలె గాదు మును బరుగాన్న శరారుటము! లీరు నును 

గెలు దుగదీరులు! వొనరులార! దూరముగ6్డ6 పొందు మూగ్లు! 

వా-ధారుణిని మాక గుండోశీ ) రాము6 ము పరా దధు సుంద మోనూ 

పులు వీరు జేతుము! దానవులారా! మృత్యువాత ఎడా సము ము! 

వ. అసి నింహనావంబు చేని మార్చి సేగ్సి గోము) లము పె 

రక విజృంభం చి కుణమా త్రంబున నంగి తాం వ సును సి, (ముగనుండు 

(పజంఘ-యూపాములన్వు-  ధ్వివికుడు. హోశి తొసంని _ సుగీ)ప్రుండు 

కుంభుని, హనుమంతుడు నికు భుసి ముడంు చిర. అ వచ గవిని రావ 

ఇఅుండు మక రాష్వుని బొ మ్మన వాం మగ్ఫుండోంలు, 

మక రాతుయుస్ట్రము. 
( 

త్రో: ఒక్క-రథమ్మ్లును నెక్కి యుమ్కు-గ అగక్కి-సు బుద్దలీమాప్ప 

నక్క-జముగ మక రామును వెడలెను నాజకి సిఏ (ఏ రీవ! రా॥ 

వ. ఖరాసురుని కొడుకిగు_ మవిరాంలఎము (యునాని... జీ 
మిన్ను మన్నుదగుల నింహూ నాది భుజాన్యాలనిబుటు జు యదిరించిన, 

వానరుల నొప్పించుచు రామమూ గ్రీ నమాసందునకు సరిగ, 

కీరకాన ; (తిశజాతి లు (వనమూను)ువ టి 

రణనును జేయు మిపుకు రఘురామ! సాతోడ ౫౨న రణ|తణ 
ములో నిన్ను సమయించి లంకకు భోను॥ర | ఖర సూనుత ను గనుము! 

వరనుకరాతుడ వినుము॥ ఖర॥ పరగ మాతండి పగిదీర్చ నటికి గలి ౫ 
|రణ॥ కరవాలమున నయిన, గద నిన్క పవిలటుటూసియిన॥! గర॥ వరమా 

తగుండ వాసుడ, యేలీల నంలున॥ రణనును ॥ "| 

వ. అనిన, రాముండు గోపంబుదిపీంప, == 



యుద్ద కా౦దీము: సపోర్టు. 

తో: దబ్బరగాదుర -ైత్యాధమ నాబెబ్బ తగిలినుతటను; 
నిబ్బర సుడలియు దప్బీబ్బున మోయబ్బకడకు జననలతను॥! రా॥ 

వం అనిన, 

క. వూకరాత్వుం డరిగిపటు నా 

యకముపఖు యము గాడ చేయ నవి నశుషునె త 

కక దునిమి వాని రథ-ర 

భృ కేతు బాపములం (దుంచె దాశరథి తగా. 

వ. అప్పును, 

క, విరథుండంు ఛచూలము గొని 

వెజనక దనుజుండు (వయ, వేగమె దానికి 

పటుగంగ౭జీయ, నాతేయ 

కఆకగు వీడీకిటను బొడువంగా నేలేజః. 

తో, అసల్మాన్ర్రంబున నతసియురమ్మున నారాము(డు (వేయ 

గను! ననిమొన నమ్మక రాటుండు (దెళ్ళిను ననురు లెల్ల జేలగగను॥ రా! 

వ. అంత సూర్యోదయం వాయె, మగ రాశ్వుని నురణనా ర 

రావణుండు విసి దుఃఖరోవుంబులు సెనంగొని తన్న లయింప, నిం|చ్ర 

జిత్తుని బిలిచి యిట్లనియె. 

శీడార గాళ్ వ అదితాళీము. 

కుమూరకా! వినరా! అయో! విమర్శగను నే వీవరించెదనో, 
కు! అతికాయుడు మొదలై నఫీరు లుద్ధతి గూలిరి యుద్దములోన! తి 

సీవేయిశే! గదసము 'జయంగ॥ గుమా॥ సురలను దటిమిన జోదున్ర 

ని కీసరుల 'గలుచు "టంతేటిపదినకొ. దురనునంను సీతో సరిగబరా॥ 

కునూా॥ మోవగుండ రాముని లత్ముణుని లఖీంపుచు ౫, ల్వగసీన్ర 

ఈకుణమునరథ, మెక్కీ-కదలుము॥ కుమారకా॥ 

49 



880 శ్రీ మో తుగుండరామాయణ ము-_వారిక థి. 

ఇంద్రజిత్తు మూడవసారి యుద్ధము. 

వ. అని వఏడొ-లివీన నత్యు_గమూ శ్తిమె వేచి కాంచనరభాః 
రూథుండయి, 

క, అరదము లరువదికోట్లును, 

గరులును బదు మూండుకోట్లు, క దునడిగల మేల్ 

దురగములు నూజుకోట్టును 

వరభటు లగణితముగాలంగ వచ్చుచు నుండ. 

వ. ఒక్క-కోటి చతుర్షంతదం తావళములు, నాలుగుకోట్టు చిలుక 

వన్నెగల గుజ్జములును గూడ బలిని యేతేజ, నిస్పాణాద బహువిధ 
వాద్యంబులు - (మోయ ను_త్తర దాషరంబున బడల యుద్ద భూమి 

(బ వేశించి, 

గీ, రథము డిగ్గి చుట్టు రాత్షసదళ మలం 
గాపు వెట్టి కాటికాజునిచ్చు 

దెచ్చి వేదియొకటి దిర్పించి యందుంచి 
జ్వలను నింధనముల వెలుగంజీసె, 

వ, సమం[తణ పూర్వకంబుగా హూోవుంబుం భీవి ఆ యగ్ని 
నుండి, 

అగాణా ఏ ఆదితాళను. 

కృ్తృయవతరించెను బెద్దస త్తి యవతరిం చేను! క్గియ నెడు 
పెద్దసత్తీ లోకములకు మి త్రి యనగ మోర యు చి యార్భటిం చు దు॥ 
గృ! చాలభయదమాాొ కవొలసాతయు, సస్గమాలలు భీకరకళాల కీశము 

అలర ॥ క మోతు గుండేశునిపై 6 గు గట్టినయట్టి రాతననరునకు 

(పత్యత్నమె పనులు సేయ]! AY 

త్ో: పంపుమునన్నే పని కే నను నా తేంపుచంప్రుజూ పద ను|సోంప్ప గననుచును రంపులు చేయగ జూచిసంతసింపు నును. 



యుద్ధకాండము. 881 

న ఆక్క ల్తినడిగి దివ్యశ స్తా) న్ర్రరథరథ్యంబులు గయిళోని కర్రి 

సహితంబు శా నంబరంబున శెగిరి, కృ_త్రిమహత్తుచే నెవరికిం గానరాకుండ 

నదృశ్యుండ యి, 

తో! ఉగ బాణముల నురువడి వానర యోధుల పయి బఆ 
సచును | సా(గవహామున జల్లార్చు చు మెలంగెినునంబరమండలమునను 

1 రా|| 

వ, పీమ్మట వాని -సిన్యంబులుదిరిగిలంకలోనికి జనియె. అక్క-డ, 

తొ: గజుండు గ నాయుడు గంధవమూదనుడుపిజయు. కు” లోనగు 

కపులు గజిబిజి నొందుచు గవియుదు వైచిరి కడగి గులు వృశ్షములు 

| రా॥ 

నుగట: ఆదితాశేము. 

నిలీముఖంబులు నలీముఖులపయి చలంబు  మెయినేస౯ | 

వారల బలాయనుల చజేని౯!॥ శిలీ॥ పటుత్వ మొప్పగ. బదికోటుల 

నుర్క-టో త్త ముల గూల్సె౯! బబముత్కటంబుగాం బాల్చె౯॥ శిలీ॥ 
అనంతరము నెమ్మునంబులను భయమునకొ వడంకుచునణంగి చూచుచు 

నుండక౯॥ మొటో యటంచును మోొతుగుండపతి మటుంగునకు జనిర్కి 

ను మ్ముద్గరింపు నుని యనంగా॥ న్గిర్రీ॥ 

వ. అప్పుడు లత్షు ణం డన్నకు నమస్కరించి, 

డ. రాను, యిబేమి చూూచెదన్ర ! రావణి మర్యంటసేన (దుంపంగా! 

నే మన కరారకున్న మన నిచ్చునే ! కార్యము తప్పివ చ్చెడు౯ా | 

థీమబలంబుతో నతని బిట్టు” దా(కి శ రాగ్నిC గాల్సెద౯ 

"బేమరు నాజ్హ ంలుమ్మునుచు వేడిన. దమ్మునిం గాంచి ంలట్ల నెక: 

తో: వినుమిచె లత్ముణ! వీ డసాధ్యుడగు వనజభవుని వరము 

నను | ఘనముగ6 (బబలీయుం గనబడకయ వాగతనముం జూపు 

దురమునను॥ 
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న, కాంబట్లి ఏనిమోంద బాణంబులు _వెచిన నాయమ్ములు చెడి 
౬ 

సోన్చను గాని నిలువవు. సేరింవుము. అనుచుండ నగ్నిహోో త్రుండువచ్చి, 

తో! కనదాగ్నోయం బనుమం(తంబును మనుకుల, జపీయించు 

చును! ఘునవాణం బొక్క-టి (వేసిన దనుజుని బాయును కృ త్రియును॥ రా} 

మనవు అపుడు వాండగుపడు నని చెప్పీ యగ్న భట్టారకుం డద్భశ్యుం 

డయిన, రామురిడు ల్లీ శుంబున,= 

గీ అగ్నిమం(తంబు జపీయించి యమ్ము.వె వం 

గృ త్తి యెడవాసివో మె పెంద త్తటి మున 

దిన్నంగా మేఘనాథుండు దిగి పుడమికి 

దశదిశలు (వయ్య సింహా నాదమ్ముసేసె 

తో: వానరు లప్పుడు!వడిగా దరున్రలువసుధాభరములుగొనుచు। 

వాని.పె పెన బడవెచి రొక్క-పరి బంధుర వైరము కొఆజిలి॥ రా॥ రాముడు 

నూటుశ రంబులు వటి యారామునితేమ్ము (శు మూండు! భీమశరంబులు 

(వేయగ; నన్నిటిః వీండిచేసి యనె వాండు! రా॥ 

ఫూరిక శ్యాణిః: ఏకతాళేము. 

ఎదిరింప లేరు! ఇశజాలు పోరు! అదలింపరారు! అంతటిచారు 

గాకు] మది! అనిమిమలను అని. గెల్సీ నాను! నను గల్వంబూను నరు 

జెంతమాతుం డౌను॥ ఎ॥ బలవద్విరోధ మిల చేటుగాదా! తెలవియంగ 

చేదా! తలగలరాద వాద॥ యొ! మురిపేనుు కాండముల మోతు గుండ 

వరు దూజుచుండ బజపెద నుండ కుండ॥ చె॥ 

వ, అని పలికి చండకాండంబు లెక్కు- పెట్టి స్వాతీగతళు[కుండు 

వర్షించిన చందంబున గపిపవరులమై నెడములేక ప్రయోగించి 

నొప్పించి లక్ర్మణుని విల్లు నిణిచి రామున కభీముఖుండయి యను 

నున్నాడు. 
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క, నికుక సాయము వచ్చిన 

యాకపులను గెల్చినాండ! నిశ న న్నెటులళ 

జాకి జయింతువు! తొలయసము 

నొ కడ్డము గలచె త్రిభుననంబులలోన౯. 

వ. అని పలికి మజియు ననేక సాయకంబు లందఆనె వెచు చుం 

దాను గెలిచిన ట్లూహించి వేగంబున లంక కరిగి యావార్త దం ికిం 

దెల్పీన, సంతోషించి, 'రావణుండు, == 

కీత్రకానః (క్మ్ జాతి_(ఇంతెన్స వె. 

ఏీవంటికొదుకుండ నీవారెపగ దీర్చగ నీవేళ కొనగూజె గా! 

ఇక వెండియు జను వడిగ॥ ననిలో నీవ్మికముము సరగ రీవిగుల్క-ళ, 

చేవపాళి బెదరి చూడగ జూఫీ ర విక | నీవంటి॥ (స్రీమోాతుగుండ 

విభుని రాముని లత్ముణుని నానుర్య-టులను చా.కి యం దున్న సోదరుని 

మునసి మోమోటమిని మాని తామసంబునం డలలు (నుంచి వేసి 

ర మిక సీత యబ్బును ॥ నీ॥ 

వ. అనిన, దండిని వీడొ్కంని మహో తృొాహంబున. బురోహీత 

యుతంబుగా రణభూమి-చేరి యొక్క-హోోమంబుం వేసీ నగ్ని దేవుని సహో 

యంబువల'న నాలుగుగుజ్దములతో రథమును న మోఘా(మ్ర్రుంబులు 

7 కొని. 

ఇంద బిత్తు నాల్తవయుస్ధముం 

క, రథ మెక్కి యాతేం డంబర 

పథమునకును నెగిరికానంబడక మె కపుల౯ 

వధింలుంచుచు సాయకముల 

వ్యథ నొంద యగ జేయుచు భయంకరు. డగుచుకొ, 

వ దత్నీణదిక్కు-నకువచ్చి యుట్టనుచున్నాండుః 



88 శ్రీ) మో తగండ రామాయణనూ-వారికథం 

కీరణానవ అదితాళము (నీ వనువా) వలె, 

రణ మొనరింపునము రామా? రామా! రయమున గూస్బెద 

రమా! ! రామా! అణు వ్యూతంబుగనసురులదు )౦-చినర ణళూరుండనవ్పుగా 

ఇమా రామా! [రణ మొ కోతులబలగముంాడి వచ్చి తిని మాతుధా 

న కుల మల రెనురామా! 1రణ॥ మోశ్ష్సుగుండన రా! ముఖ్యంబుగ నీవీక్షీ త్ర 

నన్నుజంయబంపుము రామూ! ॥రణ॥ 

వ. అని మటియు, 

తో; పడ ముటిదిక్కు.నం పలిశెను ? మూ రిక్కడ బోదురు ద్ర 
"క్కావ్వరు! కడివ లె,జిక్కితి రెడపక మిము జక్క-డంతు! తేనునా "దురు 
|! రాను! 

వ. అని కొన్ని బాణంబులు వెచి యింతలో ___ 

తో: ఉత్తరదిక్కున కురికి పలికె: మిమ్ముక్క-డంచివిరాదటను, 
ఊఉ తేది యనకుC( డ యో ధ్యకుం జని మో కున్న నారింజ దను! రా॥ 

వ. అని కొన్ని శరంబుబు పజపీ వాతి 'నేమటించి థూ గ్చు 

దిక్కున కరిగి 

తో: మదిని విభీషణుమాటలు నమ్బ్మియు మంశేయుటిశిం జెడి 

యెదరు? పొదలుచు మా రిప్వుడె మెటకంయినను భేోంబన నుని 
యుండెదరు॥ రా॥ 

వ. ఈ[పకారంబుగ . జతున్టిక్కుంలయ ౧న, టిడిన్ని (పగల్భంబు 

లాండుచు నదృుశ్యంబుగా బహుపాణంబులు (ప్రయోగించి వానరుల 

నళింపం జేయు చుండిన6 గాంచి, కోపించి 6 Krona రొనున కిటనియె, 

శ్రీదాగః రూపక ము. (సాటి) నలె. 

వీని పెనిం గోపమురాని హేతు వీమొ! రఘుకులవర॥ వీని వాన 
రాళి నెల్ల బొలియింపంగ దీనతతో సనినావముము'నే దోలతురు॥ వీని! 

మేనులు దాంపఫక ఏరు నీనిమి త్త మింత పనిచేయ, దానన్రని వాత 
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దగ దోయంగ నాన యది మాననపతుంకు ధర శ్రమ! ఏని॥ దండిగ 

మధ్యంది నచండకిరణురీతి వడిం జూపును నుంాస॥వీఏ॥ మోవ్రగుడాధిప, 
కండలుగాం జండలగ నాకు సెిలవొసయుము॥ ఫీని॥ 

వ. అనిన (శ్ర రాముం డీట్ల సి యె. 

చ. కనం బడకుండయుద్దమును (గ్రక్కున వీం డొనరకింప, వీనిశై 

కీనిసిన లోకముల్ చెడని! గీవ్పుతిరు దబిశొజులై న ని 

తనిం జెనక౦గ6 జూల! రటుం దా. గొసినా6ంకు నరంబు (బహ్మాచేం! 

గనుక సహించివాండు నిశ గాతునె కాలము మూడి వ చ్చెడి౯. 

తో: నేన ల్రినయె స ఏన్మిపనౌపయు సీస౪ం జేనున వినుళూ! 
మాను వార[బహ్మానులు గాచిన నైన విశుతునే కేనునూ॥ శా॥ 

వ. అని పలికిన రామునకు గలిగినమాగహొంబు వా6 జెటీంగి 

యుద్దంబు. 'జేయం జాలక లంకళోసకీం జని తడి) కీటనిదమెః 
en 

ర్, కర్టల్క్య-తోడ నీల జని 

మట్టితిం గపీకోటి నెల్ల వుకుకులవరులన్ 

ధట్టంచి మానములు గొని 

సెట్టనం జనుచెంచినాండ పీ కేటీగింపకా. 

న. అని యధికపీసంగంబు బేసిన నిం దజిత్తువై 'రావణుండు 

హోవించి, 

జంరఘో టి! అటతాోళీయు. 

ఇది యీమిటిపోక! యిది మేమిరాక! యదరి మేతెంచి యి 
భాడెనుగాక॥ యు| పగవారి గెడిరి చుపలల జీకగాక, మగంటిమిని 
చెప్పెదను! మజిసిగ్లు లేక యి॥ దిక్కుల జంలుంచి తిరిగియోాదీనము 
నక్కక నరులకు డొంగు కు ఘనము! యిది! మోశ్రగుంజేళు దన్కుసె 
ఫోడ బట్టి శి&ీంప కిక నన్నుం 'జేరకు పట్టి! యి। | 



ఫ్రితిరీ శ్రీ మోమేగుండరానమాయణము-వారికథిం 

న. అనిన మంచి దని వాండు సీతనంటి యాకృతిగల నారి నొక 

తెను దన మాయచే నిర్మించి రభంబుపంలున నుంచుకొని పడమటి 
చెసను వచ్చుచుంజెె అప్పుడు 

ఇంద జీతం శు0౦ చను యుద్దము * 
అంశ 

వ ఏతేట్టు వచ్చునో యది 

నాతని దశదిక్కు-లందు నరయువము6ం గహక 

ఛతాత్ములగుచు నుండల 

నాతేటి వాభూ లతవయు. డది)శిఖరము౯ొ 

న. నెతిన మోచుకొసి పడమటిదిక్కు- గాల బోను చు. 

త్రో; అరదము] పె మా మాసినను గని మయ షా! పాసాటళ్ళ్ముండు! 

ధరణెజ బెచ్చెను దా నెటు చేయునో! తన విథిక్ళిక్ నుగుచుండు॥ రా॥ 

'దై నమొ! యుట్లివీ వదనం జూదం. గలిగి! అయ్యా! సీని 

చీము చేయును! నొటుల నోరు నని కసీకోగులం గారు కాని యట్ట 

వోసంబునంబయికవ రె హొనుఘంతునితో నింద )జిత్తు పటుగు:ము న్నా (దు: 

తో: ఏటికి నచ్చిద సేశీనలతో? నిడిగో! సీతను గొన రా! థధాటిగ 

సీసతి తల దరిగద ముమా అటిక సిద నిక జనరా! 1రా॥ 

వ ఈసీతకొట కీకదొ మో రింత్మ ఫ్ర మించుట. మాశమ ఏవొ 

రించితిం బోరా! నాయుకుమా రా! అనిన, నొంజ నీ ముం డిట్ల సియె: 

తో; దనుజుంచ నయినను ధరణి నిశ్రనసు నునుసుడ వగు పీకు 

దగునా! మునుకొని సీతను ముందలబట్టుక కొనకొని ఈకువ నగునా!॥ 
రాము ॥ 

వ, అనీ పబుకునుండ పోండత్యుు గని ర్మ మునకు గోంబడీ, 

క. మాయాసీతను బక్టుక 

కో యని యాప్పిసను వీ పిడక కోపము గకురళొ 

ఆయెడం గర వొలంబుశనం 

బాయకం దలదటిగి యత వలీకెణా గడిమిన్; 



ఆ లతా లాాాడాం డా 

యుద్దకాండ ము * లిప్ర" 

కీసజానవ రూపకము, (వేటాడు) వలె. 

ఇంశేటికిరా రణము! 9-| పంకజగంధిని పీశరు బట్టుక గరవా 
లంబున శ-కింపరక దలందుంచితి! బింకంబులు బొంకుబులు॥ నింజే! ఈ 

ధానకికొటకే కద యాజికీ మో శీసెంచుట! మాజూడలు నామ-ందటు 

గాం జూలవు రాంజూలవు! ఇంకే ఈసంగతి మోక్షగసుండ వాసునితో నెటి 
గించియు,  నొసలుడిగి పొండుండిన రోవంబున మోసం బగు 
| చిం శేటికి॥ 

ద్విపద: వా .డిట్లు పలికిన వాయునసుతు-డు 
సోడిమిచెడి దఃఖవపూరితుం డగుచు 

“వనచరులార్శ చెనముదప్పదీ"ని! 
మనయుద్యమం బేది మటీసాగదయ్యె! 

నేముణటీియుండకుం డీశని మిరు! 

రామున కీవా ర్ర రయమున( జెప్పి 

యమ్మవానీయుని యూజ్ఞానుసరణి 

నెమ్ముదితా వత్తు నేల డంచుం గడిలి 

పోయు నాకశిదప నుప్పొంగుచు దనుజ 

నాయకినుతుకు మనంబున6 దలంచె. 

క “ఇక్కడ నానుమంతుండు లేం 
వొెక్యంంయును శేటుపలేగు హోరు మొనరు కా 

ర) 
శ క " లే (గక్కు-న ననుచు బికుంభిళ్థ 

డిక్కు న కరు దెం చి యతడు దృ నశ్చ యు.డై, 

ఫో: గలు పొటుర కంబు బీనె “చంకా ధన తవ కిలు పొటు దో క్రంబు ఎంకాొాయటు గంధను నునములు!। vi 

బల్లులు వ్ల్లులు పాము“ మొదటగు టహుమ్బ్భుగాభిమాుస ములు॥ రా! 

న. అమితంబుగా చెస్పించి కా త్యాయనీబేవిని నిలిపి వైవస్తువు 
లచే మంటత్రపూర్వకంబుగా నగ్నీయందు సకోమంబుం. జేసి తనుపు 
చుండ ఇక్కడ సానువుంతుండు శోకాతురుం డగుచు వచ్చి రాభువు 
నకు సమస్క-రించి యిట్లనుచుస్నా(డు. 
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ల్లికి్సి శ్రీ మూరు గుండ 5" మాయణము-వారిక థః 

ఫీలరాగము: ఆదితాశీయు. (గురుమువో)వలె, 

మనుకులన ర్యా మునుకులన ర్యా! వున కార్యము జెడె[నునుకు! 

రామ! మారామను రావణి చెచ్చియు. గోమలిశిరమును గోసినాడ 

కట! ॥మనుకు॥ ఒప్పు నందజు ముండియు సీతకు. దప్పింపంగ శ కత 
తే దాయెను॥మ॥ తక్క-క నీనినదాకంగావాడియు నక్క కిచ్చిన చందం 

బుగ నాయను॥ మ! మోాక్షగుండాధిస, ముంకగొాగ మోరకును నీశ్షణ 

మున దెల్న 'నేతెంచితిని! మనుకుల॥ 

వ, అనిన హానునుంతుని పలుకులు ములుకు జై చెవిసోంకిన 

ని శ్చేష్టీతుండె రాముడు, == 

క, జనకబను మదిని దలయయుచు 

చెనుగాలిని వేలం సూలు వృశ్షము రీతిన్ 

ఇనరకులుండు మూర్చృనొందినం 

గని నగచిరి చుట్టునున్న నవీ పుంగన్హుటున్. 

వ, అప్పుడు... 

ని? కన్నీ కేటుగ 6 గార లత్లుణుం డన్నకడకుం బా నరిగి! 

పన్నుగ నూరులపయికిం జీర్చు కొని నున్నునుడిచి మది గరగి॥ శా॥ 
ముఖారి: ఆదితాళము. 

అకటా! రఘుసిరా! జానకి కింత యడలనల"సి నారా॥ పకట 

ముగ దశకంఠు. గూల్ప్చంగ రాజ్యమును పిడ నాడి వచ్చితి! వషైనటి మన 

మించినను దైవం బాకటి సెంచెను! వీధిన్పృునంబ | నకటా॥ రణభూరుం 

డగు నీవ గలిగియు ధరాకువూరికి జూసు తణముబోపటం నచ్చె సీనోక్ర 

మున కెయ్యది మేర! సుర రతణమునరకు జనింలటుం చిఖిమి మోాశ పుర 

నాథ య బెట్లు జేసెద॥ వుకటా॥ 

తో: డానకీనురణము నిపజాల! నేశరవహ్నుల ముంచెిదను! 

చానవ్రలను! లంకానగరంబును దగ్ధము గాఫింఛచెదను॥ ళా 



యుద్ద కాంవము। byy 

వ. అని లతుణుండు శోకించు చుం బలుకు పలుకులు విని విభీవ 

ణుం డఉటని యె: 

తో: ఎక్క-డీనాటలు ఇ్రంచజిత్తు దానిక్క-డ గపటముచేత 
(గ్రక్కున సీతను గల్పించియు ముటి చక్కా-డెను గసిచేత! రా 

న. ఇందులకు నగనవలను చేకు శానునకు నీత నిమ్మసి 

చెప్పిన వినని రావణునకు కొనుకు సీతను జంప బోంలనం జంప 

నిచ్చునా! అమ్మసో పలి నత చచ్చిన లోకంబులు నిలిచి యుండునా |! 
నేను నిజముం గాంచి వచ్చెద నని యింతిలో రాముండు నూర్భ్చృం 

బేటి యున్న, -- 

గీ రామునాస్థ్రనుగ కొని (భ్రమర సుగుచు 

రానణోద్య్యాన ననమ్సు 'జీరంగంభోంలు 

శించుసును (క్రింద నున్నట్టే సీసంగాం చి 

మరలి యే శేంచి తేలీపి దాశరథులకును, 

న. ఇట్లు సీతాజేవి షనువార్త రామలక్ష్మణులకు. చెలిపీ విభీవ 
ణుం డిట్లను చుస్నా ను: 

తో: రామ నికుంభిళ సళోమముజీసీ శరంబులు రథమును 
బడయ। దా మది యెొచియు దరుచరు లది యంతయు చెఆతురొ 

యసి నెలియ॥ 'రా॥ 

వ. ఇర్మదజిత్తు కపటంబున నిదియొక సుదడిచేసి యందబు నిర 
గ్ఞులయి యుండ, నమ్ముదిగా నికు భిళకుం బోయి హూోవముంబుం: జేయు 

దున్నాండు, 

క, హేమను సాంగంబఎలునను 

నా సుటిని గెలువలేప హొరిసారు లంబసకొ; 

నీముతితోం గపియుతముగ 

సొమివీస బుపు నుతని6 జంపుటకొఆశే, 



రిం &) మోతీగుండరామాయణ ము .సారీకి థం 

వ, పదునాలుగు సంవత్సరములు ని దాహార ములు వర్ణించిన 
వాని చేం జచ్చున తనికి పర మున్న ది, అట్లే నతేము మన లకుణుం 
జాచరించియున్న వాడు గావున నానిం జంపును, వాండు మడిసిన 
'రావణుండును జచ్చినట్లుగా. దలంధుం డసిన, రాము౧ డాశ్చర్య చిత్తుండై 
లమ్మణునింజూ చి॥ 

జంరషఘూ టి: (తళ జాతి (ఎవ్వాండు) పెం 

సౌమిత్కి యలుకను లెమ్ము! సనగురను జేయ బొమ్ము! ఆ మేము 
నాథుగమ్ము! అమ్ముల బశ (గుమ్ము! ౫లిచి శేమముగను. జీరుము! 
వాని వోనుము విఘ్నము జేముము! అజిలో మామాట ముడు 
గుము! సౌ।॥ మదిమోకు గుండవిభుని ముటువళ తం శుకొని పదజము 
మయ్యెడిని! భల్లూకవల్లభుని వేగం బనమానవరస్పుతుని వెంట. బి 
లముగా గొప్పి ర మని ప్రీతితో ధరుర్మస్ర్హ ములం బూస॥ సొమిత్రి॥ 

వ, అని ంలుట్లు తెలిపి, సముయుం సచ్చిన నక వచుబుకు 

ఖడ్డంబును ధను ర్భాణంబుటును ఇచ్చి దీవించి పంపిన, నెమి టి రాము 

నకు నమస్యారించి జాంబవంతుం కు కోేట్లకొటం ది భషూసంబు లతోడ 
వెడలి వభమణయుతంబుగా వహానుముంతుసి నొరోహపొంచి యిదుసంకల 

గపీసేనలు బలిసి యే తేర? గదిలీ, 

తో: ముప్పది యోజనములదూర.)బున నోప్పు సనికుంభిళ “క్ట | 
గొప్పబలంబులు గో ట్రర్బుదములు గూడి చుటినను మూయి॥ రామ। 

చే 

వ. సందడి లేక నిస్తరంగ సము! దంబుబోత నలరుదున్న మేఘ 
ప్ | వ జాన నాథుని సినలం గాంది లత్మణుం డాక్చర్య౧బు సొండే. అప్పుకు 

విభీవణుండు, 

గాళబంగాళీ: అటతాళీము. 

చూడుమా సేనల రామానుజ! చూడకు! వీడా చిన గట 
యెసము సందు లేదు! చూడు! సేనల (చుఃచినం గాని లేవండు నాయకు 
॥ చూ! హగోమవిఘ్నుము జేయ నురుబలముల బంపు! మూడు! బొణ 
ww 
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కురంపరం బఅపీ చంపుము వాని॥ జూడు! మోతు గుండేశుని ముద్దుల 

తేమ్ముడ।॥ చూాడు॥ 

వ, అనిన లక్ర్ముణుండు నాతసదళంబుల భూడశేక్షణంబుల 
పెశ్నీంచి |బహ్టాండ మదరునట్లు జ్యానినదంబు జేసి శెరవర్షంబులు గురి 
మిందుచుంషె, 

తో: రాతససేనలు నాక్షణమున నారాగుసోదరుని గదిసి 
యఖీణంబుగ నలబడి బెట్టిరి యంబులు బెక్కు-లువేసి॥ రాను 

న. అది గని మహాగవాసమ గు లె, 

ర్, భల్హూకవరులు మర్కట 

వల్లభులును గీరులు దరులు వడి నైచును రం 

జిల్లంగ రావ ససేనల 

నెల్ల నుభంజింపు చుండి రెంతయు దెగువన్, 

వః లకుణుండును బాణ పయోగంబుల ననేకుల వుడియింవు 
చుండ దదీయాటోపుబునకు సేరింపనోపక రక్కసు లుక్కు చెడి 
మహోూోదుంబు చేయు నింద జిత్తు మటులసనకు జని బహువిధంబుల మొజి 
"జెట్టుకొనిరి. అప్పుడు. 

ఇన్నూ టపడియాహుతులు వేల్షవలసియుండె. అందు నూట 

తొమ్మిది మాత్రమే వేల్వంబడియె. ఇంతలో ___ 

క, దనుజులు హాహోరవములం 

దనవుజుంగునం జేరుట యును, దరుచరు లెల్ల ౯ 
వెనుకొని తజుముటయుంగని 
పనీవడి సవనంబుమోాని పటురోవమునకొ, 

గీ. శేలనుండిన యాహుతుల్ నెలవై చీ 

రథముపై నెక్కి” చాపశరంబు లూని 
దండ ధరుడునుబోళె నుద్దండు డగుచు 

కర సవాసమునించె సొనరుల మేన 
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వ. ఇ ట్లతండు వానరుల నొప్పించుచుండి, పిభీవణుండు లక్ష 
ణునిం జూచి యుట్లని యె. 

"కాంఖ్రో జి, ఆట తాళము (నిన్ను నమి్మ)వళ, 

దానస్రుసిశోత గాన నచ్చెగదా! వానరుల గెల్చి వచ్చును 
(గమ్ముజ॥ దాన॥ మూనుగ నామట్రనూను [క్రింద హోమ మానందముగ 

జేయ బూనును సత్యెము.[దా॥ సారోమసాంగ మైన, నామేటి గెల 
సుతామాదు లయునరు దా మోవం జూబరు॥ చా॥ దండి (బ్ర. మోాక్ష 

గుంజేశు సోదర, చండుము సొ డింకుం జేరకసునుమే!॥ దాన; 
న అనియిట్లు (పేరేప అ ణు గలి నేగంబున వానరుల గనీను 

సంగు నిం (దజిత్తునకు నభిముఖుఏ)డంల చని యంభోధర నమా నగంఖీర 
వాక్యంబుల నిట్టసి మె: 

తో: మాములు పనన వుటి (కీయ లేదుర ముగ వాతను ని 

పవంలున॥। నా మెదుటికి దిన్న ల శీరి.మయు6 గదనము చీయుమునగని రాన॥ రా॥ 

ఆబలములో వీరండటుం జూం, నసురాధమ, సినుగూల్సీ కాలుని 
పో/లికిందోలి గొందు జయశిలత నేం బోల్చ | రా॥ 

వ. అనిన వెం డదరిపడి యిట్లనుచు న్నాడు; 

కళ్యాణి: రూపకము. 

అంతవాండ పొ! నాయంతవాసి తోడ నని నలి ఇెకు! | నంత్ర॥ 
అంత కాభుండంచు నన్ను6ం గాకు రాళాకాాతులఖా వింతగా! నిసుంత 
"లేన పంతగించ నచ్చి బేదరిం చెకు! నంత మున్ను నాగ పొశముల నిన్ను 

గి వచ్చితి౯ా! నన్నునింతభోనే వమజుచినావ మానస్రుండ ననుమూ 

రోను ॥ వంక! మోయతగుండ నానుఏ తెమ్ముుడ నయిన నేము నిన్నీ 
కణము తీక్ష చతు గాత్ససొళిపైని వడిజూ పిక! నంత॥ 

వ. అని రోవకిపూయి తాౌధయుండంు సినీవణుని గని యిట్లనియె * 

తో: పీన్న తండి నని నిను. జూడం దగ దస్నట ధోనిని ప్రి; 
పన్నుగ శ్యతులపంచ గాదుకొని తిన్నగం బడీ మున్న్యాన్పు! శరా 
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ధర్ముహీన, మా మర్శుంబులు శా|త్రవ్రులకు (బ్ర దురించితిపి! గుర్భతి స్వకుల 

(దోవాము జేయగ గూర్ళితొడం దల చితివి॥ రా॥ 

వ, ఎంత నీరుండయునను ఎంతమాట వచ్చినను బంధువుల విడ 

నాడీ వగ వారి శరణు బొచ్చునారు గలరా! వినవాయంబు చేత నే రావ 

ణుండు చేవతల గెలిచెనా! ఇప్పుడు సీవు తలంగిన మాకు లోపనూ! 

యని తూలనాడినం గలుషించి విఖీవణుం డనుచున్నాండు, 

దర్బారు: (వీరినం) వశే. 

మామేలు బాల్ చాలు! నాఃఘుందర బలుకకు నిలు! మో మేలు॥ 

నామాటలు విన తిరి! యామాడిి-ని మొమూఖ్రక౯ాముె మిము జెటు చెను 

నో రున్న దనుచు జాల దూఆకు దుశ్చారితుల. గూరీమిబంధువ్ర లై 

నను సారజ్ఞులు దూరముగా దొలగం దగు॥మోా| వనితం[డియును సీవునీతి 

లేని సీవారలు, ఘాతుక, విను మోతుగుండనేత చేత భూతలమున( 

బొలియం గలరు॥ మామేలు॥ 

వ. అని విభీషణుండు పలికిన నతండు (ప్రళయకాల రుదుని 

భంగి కాదా” కారుండ లి వానువుంతునిప ఐలు నెక్కి వచ్చుచున్న లకు 

ణుని దిక్కు. 6 దనరథంబు బో నిచ్చి పలుకుచున్నాండు: 

ప౦ంచభాచుర ము, 

ననాంతరంబులందు నుండి వంటకంబు. గాన శే 

యనాదృతిం గృశించినా వహా నరాధవాా! 

ఘనాంగులన్ నుమున్ జయింపంగా. దరంబెం యాసదీ 

ఆఅ నాజిమావి వేచి పొము రాము జేర నుర్వడిన్. 

వ. అటుల పోక నసెదిరించితివేని వినుము, 

తో; పటునిశిఖంబుల పాలుబేసి నిను ( బడంగొట్టుదు భూస్థలిని | 

గటకటబడి రాఘవుడు బడిన నినుం గనునటు జేతును లలిని॥రా॥ 

న, అనిన లత్ముణుం డిట్లనియె; 
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పంచ చానురము, 

అలంప నిర్ణ రాళి దోలినట్లుం గాదు నిల్పిదో 

గృలంబు జూపు నిన్ను సీవె (పస్తుతించు కొంటచే 

ఫలంబులేదు! నాదు వాణప జ్మీ- కోర్చి నిబ్చినన్ 

బలాబలంబు లెల్ల గానవచ్చు జూచు వారి!న్, 

వ. అనిన వాడు రోవీంచి, __- 

ఇంద జిత్తు-లమయ్ముణ 'నంచాదము. 

ఇ౧ద జిత్తు-జంరూూటి వ రూపకము. 

వచ్చెను నాపొణములవాడి జూదువూ! |వచ్చ॥ చచ్చెర నట్ట 

మ్మైవియగ (గుచ్చును లోంజొచ్చును 'వజపుచ్చులుగా విచ్చలుగను॥ 

వచ్చె॥ 

వ, అని చెక్కు సాయకమ్మూ లెక్కు- వెట్టి పుంఖానుసుంఖంబు గా 

లతిస్హణుని ముంచి యార్సిన, నతేండు లత పెట్టక... 

లక్ణుణ-జంరఘోటి 2 రూపకము. 

(ముచ్చిలీ యానవజకు భేతి మూయ సారులు | వచ్చితి సఏ్సార! 

మిడుత జిచ్చునయిడి చ చ్చెడుగతిం జచ్చద ఏిపు డీచ్చట నే॥ మచ్చి! 

వ. అని పలికి యాశరంబులు తేనసిశిత సాయగమ్ముబవే రూపు 

మావీన, వాండు గూరనారాచంబులు దొడిగి, గ 

ఇంద జిత్తు...జంగయోటి వ రూపకము. 

వతును లషీంచినాను న)య్య లయ్యెడుళ! ఈశ్నీ తి |బతుకంగ 
దరమె యతయరణదత్వునిగా! నీక ణనముస ఏడీ ంపుము॥న చ్చెను॥ 

వ, లక్మిణుని యరంబు గుణీజూాచి వైచిన నపి నుసిమివై చి 
సౌమి తి కోపోచేకంబున భయంకరము. నొక్క వాణజుబుం. గా రు 
కంబున నెక్కు- వెట్టి, 

జంర్హఘుాటి.తాపక ను. 

మోతు గుండదేవునికటాక్ మున్నను దీ.కుతో సీబాణమునం బరీ 

శగ నోరాతస! (పత్యతంబుగ శిత్నీంచెద! ము)చ్చిలి యీ 
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వ, అని యాక ర్థాంతము' దిగిచివై చిన, నాయేటునకు రాత 

సుండు మూర్చిల్లి మురలలేచి యెదిరించె. గా లూన నియ్యకుండ లకు 
ముండు బాణంబులు వ్రేయుచుండె. అపుడు దానన్రుడు దనమనంబున_ 

త్ో: అబ్బా! దేవతలందఅ( 'గెల్బితి నాయాసము లే డాయ! | 

గొబ్బున నరుచే గూలుకాల మొన 6 గూడెనేమొ వడిబోయె ॥ శావు! 

వ. పరాశమవంతులగు దానను లందబు ఏరిచేత నుడిసిరి. నేను 
(బదికి | పయోజనమేమి * శరీరము దాంపక యుద్ధంబు. జేయుద నుని 
యెంచి భూకంపంబు గలుగంగ సింహ నా దంబుం చేని, 

లో: పెన్న తం డి పెం గొన్ని బాణములు, భీకరముగ లమ్మైణుని 

గొన్ని 'బొణములు, గురుతుగ వాయుజుం గొన్ని బాణములు విడిచి! రా॥ 

న. నొప్పించిన, రోమీంచి విభీషణుండు._ 

తో; విల్లు గుణధ్వని వేగచేసి పటువిశిఖంబులు సంధించి | 
కొల్లగ న(గాజుకొడుకుమేనిపై . గోపంబున దొ ముంచి! రావు॥ 

వ. మటియు ననేక మార్చణ౧బులు రాశసానీకంబుషై వైచి 

బాధింపుచు వానర సేనలం గాంచి విభీషణుం డిట్లనియె: 

జేహాగ్ -ఆదితాళేము ; (పోనియ్య) వలె. 

మ్ారు తక తక (గమ్ముడు! | మోారు దర! నిగ్గుగ బగ వారి 
మూక మొగ్గ వచ్చె లగ్షలెక్కి॥ త॥ దీక్ష లత్మణుని చేత సీక్షణ'మె 
చంపించెదు | రాతసమూంకల మారు శిత్నింపుడు; పేన్నుటను మోతు 
గుండవాసునిచే రకోవిభో డీల్లీనై॥ తగ్గక॥ 

వ. అని కవీయించిను మహారోషూయ తచితుతె జూంబనంతాొడి 
సీకులు పర్వత వృశాదులచే మోదుచు, న్ 
అర్ధకందము: వేటుకు వేటుకు రాక్షస 

కోటులం బక్క-ం డో నవనీం గహాల్చీరి కడిమిన్. 

వ, ఇంతలో సానుముంతుండు లత్ముణుని దించి రాక్షసులపైంబడి 
అర్గకందము: వాటుకు వాటుకు నొొకొొ-క 

hl 
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మా టసురుల బెక్కు-నుంది మహిపయి. గాలా, 

వ, ఇట్లువోరు ఘూరం బంలున సహీంషలేక పం దజిత్తు [పతావ 

వీగురొ త్త విభీషణుండు లోనగువిరకులపయు దానుణామ్రైంబులు "వేయ; 

చుండం గని లత్మణుండు గోపించి యాంజనే యు నెక్కి. మొక్క యర 

చంద బాణంబున 

తో: సారథిాల్చిన సారథికము రావసుండ. దాససబ్పు నున 
బోరొనరింపం గపులు గొందజు వాని తేగు నాగుల గూాల్పగను ॥రా 

వ. విరధుం డయ్యు వాడు వడివెవన్ సంహ నాదంబు సేసి, 

తో: అడరుచు నాగ్నెయా(్ర్రుము సింటను బడిని విఖీమణ 
చీయ।నడునువరుణబాణమున లత షణుయుసటీకి తుంప్రుుగ్న ల వేయం రా! 

వ, రాత్స్నసుండు లత్మణునకు సభిఘముటైం వయ్య, సము. 

ఛైరవి. అటతాళీను (సమీలాంశి)) వె, 

వారు | బయోగసంహారముల తో భోర్క బోరు సారం బాయను 

భ(భూరుండు రావణసుతుండు మోష్షగుంటేళుని (పయసోవరుందు మూడ, 

జూడ॥ వా॥ ఘననాగశేరము రావణి వేయ, సౌమి గి ౫ గుడానస్ర్రమున 
[దుం చెను. ధనదా(స్ర్రము వా. గుద్ద లి వేయ. లయ కును, యాళ్యు 

మున (ద్రుంచెను. మూత జూడ! వారు॥ అరసి వాయ వ్యాశ్ర్ర నుతే 

జేయ, సౌమితి) మైంా్రుమునం (దుంపను. సుర్గనిర గంధర్యశర 

మేయ రామానుజు డుకౌ[ దమున (దుంచిను. మూవ 6 జూవ॥! వారు! 

వ, ఇట్లుం గొంతవజకు6 బోరిన పిమ్మట లయలు శంక పీనిం రీ 

మార్చుట కర్తవ్యం బని యెంచి దిశాభాగుంబుబు నగులః గార్భుక 

జ్యూనినాదం బొనర్భి యుగ దృష్టీ చేతి నిజమును సిమీంచి, 

ఇం దజిత్తు నురోణను 4 

త్రో ఇందా స్ర్రంబును ఏంట దొడిగి రామ'చందుండు ఛార్మికు( 
ఎదైన! నిం|చొదుల కిది హిత వైనను నాంలులనుతి పతిహాత మొన 1 రా! 
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ఈయ న్ర్రము జని ంలుం|దజిత్రుతల యిల గూల్బును గా కనుచు! నా 
యెడ నాకర్థాంతము డిగిచి రయుబున్నవేయ గనలుచు! రా! ప్రళయ 
కాల్టవె శ్వానరుగతి దా( బిబలుచు నదియే తెంచె౯! వలగొని మణి 
కుందలయుతముగ రావణివు స్తకమును (దుంచ౯్॥ రా।॥ 

న, అప్పడు. 

క. తుంబురులు వొడి; రచ్చుర 

లంబరమున సిలిచి వెడ్క- నాడిరి సుమువ 

ర్థంబులు గుటివీంచిరి మో 

దంబున లత్ముణునిమై ని దగనిర్ణరులు౯. 

వ, ఇందజిత్తు మరణంబు గాంచి లత్మణుండు శంఖంబుపూూరిం చి 

సింహనాదంబు. జేసె, అప్పుడు విభీవణుండు లత్మణుని గాగిలించుకోని 

యగ్యించె. వానరులు జయజయశబ్దంబుల. బాగడిరి, తరువాత రాము 

డున్నయెడ కందటుం జేరి (_మెొంక్కి-రి. ఇం[దజిత్తువురణవా ర్తక 

రాముంగు సంతోవీంచుచు, ఎ 

కీగ సవ ఆదితాభము, 

భయసుడంగను మనకు జయమిసంగను! రయమున నాంళుం (ద్ 

జిత్తు రణమున దెగెను॥ భయ॥ కొడుకు లీల్లిరి హితులు గూలిపోయిరి 
కడకు రావణుడు వచ్చుం గదనమునకును॥ ఛభయ॥ దీక్ష బూనెదవాని 

నిశం జేసెద! మోత్షగుండమందు వెలసి మోద మంచెద॥! భయ 

వ. అని బహుభంగుల. దమ్మ్గుని శ్లాఘించె. అనంతేరంబ-- 

ది. ఇందజి లేటునలె నిలగసూలుటయును 

దం(ద నొందుచు లేచి దానవభటులు 

దరుచరుల్ దమ్బునుద[గులె దటువు 

బరువడి నటుకుచు బలహీను లగుచుం 

గొందజుప్ఫొకిరి కొండలపయికి; 

గొందజు దూతటీిరి గుహల లోపలికి 
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గొందటు వనధిలో. గొబ్బునం బడీర; 

గొందటు లంక (గక్కు-నం (బ వెశించి 

వదనంబులను దీనభావంబు దోప 

బదనుల గడుందొ[టువాటు జనింక 

రావణుకొలును జేరంగ వచ్చి మొక్కి- 

దేవం పరాకు! తౌ దిగ్విజయంబు 

వేసిన మనయిం [దజిత్తు యుద్ధంబు 

వేసి రామానుజు చేతను /ఛాతె 

నని తెల్పు నాలించి యధిక శోకమున 

మునిగి కొండొక సీపు మూర్చిల్లి తెలిసి, 

_హిం-తోడి ; ఆట తాళను.(జీహిశ్లీ వలె. 

వో 8 కుమార ! గుణాకరా ! యేర! హా కదనవటుభీకరా! నాక 

ది కిక నెవరురా! యోానోక్ మాప జాలారా॥ ౫ గరుడణేచ। 

కిన్న రాసుల సురగణంబుల గెలిచిన వరబలం జీమూయెనో! యొకనర 

నిచేం బడు టామెనా॥ హా॥ మోత్సగుండపురీళుని 'వెనుముట్టి చంపున 

వనుకొనీ యాశత,ణణంబున బంవితి నది యంగ పోయెను ెడిలిని[వో॥ 

తేవారము. కొడుగులనందలఅం పాసి కడకు నే నిన్ను యజు*చి 

గయొడలం బాణములు నిబిపియుంటి! విపు డీన్ర జాలిని! 

తిడుములకు నేను లో! తికోను బది" కవి. సాగి! 

చడెను నాకీ ర్తి యెల్ల! జిక్కి-తిని సరులనల! 

తోం నాకు! సేన ఉరలతోక కృత్వ్యేముటు సెయను, పేయయగనలయు 

ఏ-కాలం౧బున నికు రీతం బుగగ కకం జేయగ వలయు || "'రా॥| 

వ. ఇట్టి కాలవిపర్యాసమున "కేన చేయుదురా! కుమారా 

సుకుమారా ! యని బహుభంగుల వగచి యెట్టశేలకు ఛై ర్య౧బునొంగ 
కోపాన్ని మానసంబున ఆనవ్ఫులు కొని వృబ్ధిబాంద, 
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త అటు నిటు జూచుచు నగ్నిక ఇంబులు బొటబాొట( గన్నుల 

రాల | బటపటంబటపట పండ్లు గీటుచు. బలి*ె మంతు)లకు( జాల॥ రా॥ 

మున్ను (బహ్మువరమున నేం గొన్న ముహకోన్నతధను ర(స్రైముల( 

బన్ను గం డెండిక బనరమునకుం జని పరిమార్తును శ తువ్సుల॥ రా॥ 

వ, అని పలికి | బహాండంబుం బగుల భుజాసాలనంబుచేసి 
(దబ ఖి / 

తో; నాతేమ్ముల చబాంధన్రుల భటుల వుతీ నాతనయుల 

శాముండు | పీతకొఅకుగద చీల్చెను, నేం జని సీతను జంపెద సుండు॥ రా॥ 

వ, జని కరనాలంబు. గొని కోలాహాలంబుగా నార్పుచు. [దిపు 

రంబులు గాల్బం బోవు (పళ య కాలరు (నునివ లం ద్మీవతమై నకోక 

వనంబుంజేర్వ తన్ను జంపం బైకొనివచ్చు తావణుని తెంపుం గని 

కంపంబు నొందుచు సీత విలపించుచున్న ది. 

కింందూసానిరాగము ౩ అటలౌళీము. (పాణ నాథునెటు) వలె. 
q 

సీని చేతం జూవు నాకు విధి లిఖంచె నేమొకో ! పాణియందుం 

గ లిం బూని పయికి నచ్చెనేలొకో॥ఏీని॥ ఇందజిత్తు బాన్రవలసి యీసు 

చేతనూ, ఇందవైరి నన్ను" జంప నిపుడు నచ్చి నేముకో॥వసి॥ మోత 

'పంబేశువి జయించి మోద మందును నీక్షణంబు నన్ను జంప నిటకు 

నచ్చి నే మొకో॥ ఏని॥ 

వ, అది సిలవీంచి రావును రర్హిని తనహృదయారవఏండంబున 

నిలిపికొని వమూర్చిస్తి ధగణిజ ధరణిపయి నొరగౌ. అప్పు డతని రొద 

రసంబును గని నువార్ను్వం డనువాయ హీతంబుం చెలుపణగోరి, 

క, నీపైకి నెత్తి వచ్చిన 

యాపగతురం జంపు టర మగు నదిగా కీ 

పొపమునకు నొడీగట్టకు ! 

మోపడంతిని. జంపుటుచితమే దను జెశా ! 
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న. (బహ్మనంశభన్రండనయి నీతి విడిచి (స్రీ వాత్య చేయ న 

తంబేనా ! చేత నంలున రామలమ్మణుల. జంపు పొ మ్మాన, నియ్య$ 
' 

తిరిగినచ్చి యాస్థానంబు: జేగి కొలున్ర దీరి, 

తో: తనయునిశౌర్యము తన్న శ్రఖతీవిధమును దనవారికి. జై 

చును! మనమున శోకసమగుండై. యాదనుజు నుండె నంతటను[+ 

వ, ఇ ౨|దజిత్తు మరణసమూాఇవార మంతఃపురకాంతలు చి 

తోడం జెప్పుకొనుచుండ విని యతనిభార్య సులోచన లోచనంబ 
సీరముగార సూర్చృనొంది చెలులు బోధింప6 గొంతవడికిం బెలినీ నాధ 

గూర్చి 

ముఖారి : ఆదితాళే ము, 

నాకు నీకు బుణము తీ జగ దాప్రాక టముగ చేటితో? బాత 
నాకనిఐ*సుల నాకుల మేవిన లోకభీకరుండ నయ్య యో పాకే 

ఎప్పటికి నాతో. CE ఫోన్సదు ! నేయి చప్పక సోలి వయ్య య్యా 

| పాంళుశ॥ కొడుకుల గాకుల కొల్ల జీసీయి సీవువిడిచి ఫోలిపయ్య యొ 
॥పారోశ॥ నాకు! ఈశ్నతి మాయు గుండేశెంణన మనపై నిటు దయత' 

నయ్య యో! (పాణేశ॥ నాకు! 

కు ఉరశగళుయ మజ్జనకుండు 

సరగున న న్నిచ్చిపెండ్లి సలిపడి వళళ 

వరరత్న మొకంటి [పాగ 

శ(ర నా కిడి ఎలుటు పణ శె నిాత్సల్యమునక్. 

తో: జయ శాంత్షను సీ(పియు( తసి కణ సమయంబున గ్ల 

యందు | నయముగ నీరత్నమును నివొళి-చియుం బంపుము జం 
మొుందు॥ మణువకు మనుచును మటి సీళో నని దురమున కీ”, 
వేళ! స్థిరముగ భార్యకు. జప్పి పొ మ్మనుచు 'జప్పియుండి సావేళ॥ం 

వ. మొనామమాటలు మజచివివీ ! నాతో? జప్పీ పో ౦౫ 

నిట్టి మరణంబు సంభవిందునా! వమనోనాయకా! అనిదుఃఖంచి పీమ్మ( 
దనతన యుల: జూచి యిట్లని యె; 
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నులో-చనాసనాగమునముః 

ముఖారి; అట తౌళ్ముం 

వల యీలీల నగవం దనయులారా! ॥ యీల॥ వల వగచి ఫల 

మేమో! కాలము గడవ | నెంతవారికి జూలును దనయులారా!॥ వల॥ 

ఛీతి నాందకుండు! విభీవషణు డున్నాండు! ప్రీతితో మన్నించును దనయు 

లారా॥ యెల॥ నునమోాఠుగుండేకుకరుణచే చే సహగమనము జేయు 

దును తనయులారా॥ యేల॥ 

వ, అని యూరార్చి సిన్న దనంబుతో దనకంకుని యాసజ్ఞానంబు 

జేరి పతివియోాగదుఃఖమునం గన్నీరు మున్నీరుగా. గార వగచి 

మామతో నిట్లనియె: 

తేవారము: పతివిచూగంబు గలిగె! | బతికింలం కేమిఫలము! 

అలిసి వెన్నంటి చనుట పర నుధర్శంబు గాన 

బతిశరీదంబు మామా! పరగ దెప్పించి ంబమ్మూ! 

సతులు మెచ్చంగ వేగ సహాగ మన మేవొనర్తు. 

వ, అనిన, నతండు దుఃఖా కా )ంతుంటై = 

తో; ఆహవమునం బడినట్టి నీమగని యడిగినవా రిచ్చెదరా | 

ఆవ నాబే నది గా దనంగా నామె వలి మవచెదర! రా॥ 

హిందూస్టాని తోడ్కిఅటతాళేము. 

ఎక్కు-డికాలము [గక్కున వచ్చెను లక్క-ట! నామది కద్భుత 

మూయెన॥ ఎ॥ గాలిసి బట్టిన కీలినిముట్టిన శైలాన మెర్తిన నీలా 

ను దూలెనె॥ యె॥ సురపతి గెల్చిన శూరున కిప్పుడు నరులకు వానర 

వరులకు లోగుట॥ ౩| మోకు గుండేశుని మోలకు నే నేగి దీక్షతో 

సావిభు దెచ్చుకొ నెద నిక॥ నెక్క-॥ 

వ, అని నిశ్చీంలుంచి మానుకు ననుస్క-రించి యతేసి సమ్మ 

తంబున 
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చ. అరదము నెక్కి-తోడిచెలు లందు నర్భుతి ముంచు నుండగా 
fe క్ 

బరువడి దీనభావమున భండనభూమినిం జోరిసౌరు తి 

వరమున డిగ్గి కాల్నడను నచ్చి విస్మయం పోయనా ర్లినా 
౧ 

నరు లరుదంది మూడ, రఘునందను జేరి సమస్క-గింసు నున్. 

వ. సులోచన కరకమలంబులు ముగుఖుచి పినుతీంను చున్న ది, 

శంక రాభరణనుః రూపకము. 

రామ! కదనభీమా! జమ॥ రాను॥ స్రేలుతో నొమైునంబు 

నందు గొలుతు॥ రా! సాొనునుతి, స్ట రారినాతి, సురారసాత|! రావు! 

కామనిభాములకాయా, సొమజసన్నుత, భాగ్సిస రానిగ గధ ంగ, సూర్ణ 

సోమదివ్యవదనా, తామసాదిగుణఫర్టిన,. ామిజవగి, మావ్రగుండ 

భామ్మ శుభద, నారాయణనామశకవిస్తుత, సు ,వర॥ రాను॥ 

వ, అని నుతించిస రాము నానితీ సుగీఫ్రు? జ తేగుణింగాంచి, 

తో; ఎవ్వరిడానవొ! మునగు తడై నీ వెనుకు. నచ్చితి 
విపుడుశీ! ఎవ్వండు నీపతి! మెణీగింపుయు మా గ స్వేధనున సనె నసుకు 
1 రా! వలయ సులోచన; సిద జుత్తు సాపిభుం వగు శేషుని సుతను; 

నలరంగరావణు ననుంగునోడలను నని రాముబతో స నెను! రా! 

కృ రాము దయాకర పటురణ 

భీముం డగు నాపెసిమిటిం బృథివిసగసాల్పం 

గా మంచి దగునె! యకటా! 

ఈమెంలు వైధవ్య మెటు సహూంతును దే 

వునా గవర; ఏక తాళము. 

రఘురామచం[దనూా! యహ్థుహార! (బోస్టుమా।!। _ము'క్క-దను। 

పతిఖిక్ష జెట్టుమా! వెళలెల్లబొపుపూ! పరమువునువు! ॥ ఈ సీ పాప 
జోచ్చితి గాపాడ వేడితి దీరురొౌల॥ ర॥ వీడ నాడ నేకుము చపడబూడ 
బోకుము మోొతుగుండ॥ రఘురామ॥ 



వ, అని ప్యార్థించిన రాముండు పరమదయాపరమూ ర్తిగాన్మ- 

౫రుణం చి మేఘ నాథుని (బతికింప నెంచె అడి యూహించి వాను. 

మంతుం డిట్లని యె: 

తో: ఏమి రావు నీవెజుంగని దున్న దె! హేమగర్భవరములను! 
నీమదిలో మానింప దగబె యన, నెల(తకు రాముం డనెను॥ రా॥ 

క. భౌెమిన్తి లుం కొక భవమున 

నిమగండున్సు నీవు. గలిసీ నిత్వసుఖంబుల్ 

(చేవూను భోగ పరతం 

గామించి నుదీయపదము? గాంతురు పిదపన్ , 

వ, అది వలీకిన నానందించి యామె ంలుట్ల నియె; 

తో: దీనదయాపర, టేవదేవ యక్షై నను నాపతిమేను! బూసిక 
నిప్పీంపుము నేం జేతును మానుగ సహాగమనమును॥ రా॥ 

వ. అనునంకలో స్ముగీవుండు నీవు పతి(వతవేని ' నీపతితో 

గొంత ముచ్చటింపు మనియె. ఆమె మంచి దని రణమధ్యవుందు. 

బడియున్న పతి శరీరంబుంజూచి దుఃఖించి, 

తో; పతియె దైవ నుని (పతిదినమును చే వతముగ సలు 

పుదు నేని! ీతిపంబ నాపతిజీవసహితు.డై చెలిమింబలి శెడునుబూని ॥ రా! 

వ. అనీన, ఇందజిత్తు గనులు విచ్చి చూచి యందణు విన 

సులోచన కీటని యె; 
ళు 

పాం. తోడి: అదితాళము, (కరి రోజృవ లె. 

ననబో!ణిం వగవగను బనిలేను పోగబె! నను జాకి పోరువాండు 

నహీ జగమున జూకు! మన! ఆకంను ేవుం డగు సీతం (డీ యగును 

గాన నాతోడ గెల్బినాంచుు నాతికో, యిచట నేండు! ననబో॥ వడిగను 

మోతు గుండవరపుతు )నానతి గడువగ శక్ర వె! కాలము దీఆను 

| ననబోణి॥ 

వ. కై పలీక్తి లుం దజిళ్తు కనుఖుమూసి పలుకకున్న దుఃఖుచి 

లేచి వచ్చి రామున శేజిగిన సంతసిం ది రాముం జానతియ్యి నంగదుం 

ర్ష 
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డిందజిత్తు కలేబరంబు సులోచనకు. దెచ్చి ౦బసప్పె. దాని నావు 

మోంద నుంచుకొని రాముని ఏడ్కొ-ని కదిలి, 

తో; కాంచనాంగి లంకావురికిని వేగంబున నపు చరుదెం? 
యుంచం దగినతావున బతిబేహాము నుంచి భోటులం గాప్పుచి॥ రా॥ 

ఉ. మామను బేరి మొక్కి” రణ మధ్య యు వరల "వేగం జోీోీంయి శ్రీ 

రాముని నాశ యుంచి నుక సంబుగ భ ర్భృకళేబంంబు దా 

ధీవముతి. చెచ్చుకొన్న కథ తెల్తముగా వివరించి నేయ నే 
(7 

సామగ జేగుతో9వను జనక దయ నారు ననుజ్ద గలరు నక, 

వ, రావణుండు మిగుల! జిం తాకాంతు క కోసి థర్య న 

ణంబులకు నద్భుతంబంది రొండో కాంంబునరు ఎతు సి యయ 
(లో 

క, ఛామిని నీ వెటుగనిపని 

యేమున్న ది! దుఃఖ వార్సీసీ' గను నాకు॥" 

వమియును దోస దాయను 

సీనుదిలో దోచుసట్లు నిఅపుము సాగ | 

వ్య అనిన, నతనివడొ-ని స్పగృనాంబుశ కరిగి చింతంసారీయు' 
తన తనయులం గుచ్చి లేన ని టి ఉరంబు మూర్కొ-సి యిట్ల 
చున్నది: 

పీలొరాగమువి ఆట'తాళ్లము, 

నాముద్దుసుతులా రా |! నాయన్నలారా! ఘమామిసి నా 7 
బుట్టితి రొర॥ నా॥ మోముద్ద్గు జూడ "నే నోవుగ సతి | నవని 
మెముంగకపోతి। నా॥ నుహిమాంద నుండ భర్ముముగాను; నేను స 
గమనము చేతు తుణమాతెమునను॥ సొ! రింనుండం దగందీర లిప్ప 
లెండు! ముందుగం వాతాళమునకుం జనుండు॥ నా॥ వసి మోతు గు! 
వాసునిదయను ేవునియింటను "జేరిన సుఖుము॥ నా॥ 

వ ఇట్లు కుమారులను “కేషునియింటికిం బంపీ సులోచన యి; 
విషయములయందు విర కీ6ంజెంది, 
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ఉ. తానును భ రదేహా సహితంబుగ స్నాన మొనర్చి దివ్య భూ 

తానికరంబు. దాల్చి నిజసంస్ఫతి బంధమెడల్సి పుప్ప మె 

మానికరత్నమందుం దన మన్నథునుంచి వధూవరాళికిం 

దాసములి చ్చు చుంజని యుద గశయందున నిల్పీయంతటన్ , 

తో: చితిపిం (వాణేశ్వరుం జేర్చించియుం.. జితనగవొలయంగం 
జేర! పతితో సహగమనం బొనర్చి నచ్యుతపదంబు నెద6గోరి॥! రామ॥ 

వ, అంత దానను లనలంబు రనవుఖు కొలివి యిడ్లకుం జనిరి. 

తదనంతరంబ__. 

తో: సతియుం బఖియున్ సంతోషముతో సౌర విమానము 

నక్కా! యతులినముగ సద్దతికిం జం సాఖ్యంబుగ నుండిరి చొక్కి-॥రామ॥ 

మా లబల యుద్ధము. 

షీ పద' అప్పుడు రావణుం డధికరోషమునం 

గుప్పలె నిష్పుకల్ గురియ నేతముల 

మూలబలంబుల మొనంగ ట్టి యుటికి 

యాలంబునకు నేగి యగచరాధముల 

రామలక్ష్మణులను రయమున 6 జంవీ 

మోామిోా పతాొపనుల్ మేవడింజూవీ 

"వేగంబ రండీక వెడలిపొం డనిన 

త్యాగ శీలత దెచ్చి దాననభటుణు 

పథన' కళికిలాభవం బొప్ప నుటికి 

రథములు- దుర్గ వారణములు భటులు 

లెక్క-కుమోాటి బలట్బీని కేక లిడుచు 

దిక్కులు నగుబ విదిషవ కోటినొగుల 

సీంహానాదంబులు సేయుచు వెడలి 

రంహాసురంభులె రణను నం జొచ్చి, 
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క, కేకల గొట్టుచుం గోతుల 

మూకల నాకట్టి ముట్ట మునసిపగతురళ 

భోకంబులుం గంపింప(గ (6 

జీకాకుగ నంపవానవీ ముంచి రొగికా, 

తో: అప్పుడు వానరు లధికాగహామున న్మనులు మాకు 

గొనుచు! గుప్పలుగా ధరంహాలుసట్లుగా' (గుమ్మింటే యసనురులగను దు 

వ ఇట్టిరువాంగ వారును పొరువంబు వే పెలుచేలి వికువకసోర 
వ. 

చుండిరి. అప్పుడు వానరబలంబులు రాతసబలంబుల లవ్వు పెట్టక; 

తో: కరులను దోలిన గరులచేతనే గరుల మోది చంపుచున 

దురగంబుల మైందోల ఐవానివేం చూరగంబుల మోనుచును! రామ 

పటుతగ రథములు బజప నవాసివీం  బటురగములు గహాల్బు దున 

భటులుగదిసినను భటులచేత సీ భటుల మాద చుపువును! రామ 

కాలం గొందటిన్తి గేలం గొందటిన్తి విలంబుల గొందటీని నూలీచి 

పొదవిరి కో యని దనుజుటుగూత నీడల న త్తటిసి! రా! 

వ, ఇట్టి ఛభయంకరరణంబుసుం "బెక్కం రగ్య్థాసు౪) నోర్చినాన 

రులు పేర్చి యార్చునుండిన నారభసుంబు గని సహింపక, 

రగడ. మూలబలము లడరి కభోంతులమూక పంలుసం బడిరి 

వికృతగాత్రుులును, ప్గ్భగె నేత్తుులును, 

విక్సతహాసులును, వికృ్ఫశనాసులును, 

ఏకృతవత్సులును, ఏక్భశెకర్థులును, 

వికృతపాదులును ఏకృతనాగా లును, 

వికృతపుంగరులును పకృతాధరులును, 

[మూ॥ కర పత్రంబులు, (౧ కచముసలములు, 

గరవాలంబుల్కు గదణు జక్షములు, 

పరిఘులు భూలలు, (బౌస పైసలు 
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పరశు-ముద్దరలు, బటుతోమరములు, 

మొదలగు నాయిధములు గండు బూనుచు, 

నదరక బెదరక నని వెనుందీయక, 

మూ॥ కడువడి జగములు గడగడం వడకగ, 

సుడివడి జలజల జాక్క-లు రాలల, 

జలవనిధు లింకగ6 గుబగిరు లదరలో, 

గలవరనున దిగ్గజములు 'వెదరంగ, 

బలు వడి వుండు ఫణములు ముడువయ, 

బలునుజు (గ హములు6 బథములు దప్ప, 

మూలబలము లడరి కోతుల మూకపయునబడిరి. 

. ఇట్లు [కమ్ముకొని నిలుపోపనీక వానరుల. జెల్లాచెదరు చేసిన 
వారిదాడ్ికీ ఇ కాంత వానరులటు6( దరులు గిరులు. (గిందవై ది 

తమలో చా ను ట్లనుకొనిరి: 

కీ రన్న చాప్రుతాళీము; (సీతారామ) వళి. 

గాముంజేలా! యినజు. జేలా! యుద్ధ మేల! జాలును! ఆలమును 

మాని పోను టదియె వోలును! రాము! కడుపు, నిండంగాయ పండ్రాకులు 

గొండననముల దండగ దినుచుండక దజలీ రా నేల! రాను॥ 

సపంశెరాతమనుల నీవణమె నితసేయగ మోశ్ష గుండాధ్యత్సు డిది యే 

మో కనడాయగా॥ రాము! 

వ. ఇప్పుడు ఏరిచేత జావ నేల నూవీరి యుండిన ను ప్పమ్ము 
కొన్నిబదూకుదుము రం డన్కి సేతువుమోదుగా6 బోవు కపుల నడ్డగించి 

నీల _ పహానుమంతొంగ దులు వురలించిన వచ్చి; భయ భాాంత చిత్తులె 

రాముని మజుంగునకుం జనిరి. దయారసంబునం గసి రాముండు, 

తో: దానవు లడరయ౫ వానరు లలరలో ధనువ్ర గుణధ్వనిం జేసి! 

భానుదీ_భ్లశరవర్భం బసురులసంఖ గురిఫించెను డాసి॥ రా॥ దనుజులు 
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వోవంగదారి గాన కనురణములోన దిరుగుచును! వెనుకొని రాముండ్తు 

విశిఖంబులు వడి వేయ దాంకి కూలుచును॥ రొను॥ 

న, ఉండుట గని రాముండు మజశియు, 

క చరణంబులు వదనంబులు 

గరములు శిరములును వేళ్ళు గా (తంబులు న 

తురు లురులలగల చెగ చేసిన 

ధరం బెల్సిరి పెక్కుమంది దానవవీరుల్, 

న. అంత మిగిలిన రక్క-నులు భయభాంతులంయు. 

తో. అదిగోరాముం డదిగో వేసెను! ంబదిగోరాముంయణు వేసి 

నడిగో వేసెను సిదినో వేసెను! యదెపాసెను నిచె డాని! రా॥ 

వ. అని తిరిగి తిరిగి చూచుచు నాటుచుండగా రాముండలుక 

'రెట్టంప, 

తో; నెమ్మి దొడిగి సమోహాన్నాస్ర్రను'ను నేర్చు మెజయ 

వడి విడువణ్యాను | దమ్ము. దా మటజుంగక దనుజులు (భమపడి తబ్బి 
బ్బుగం దిరుగలోను॥రా॥ ఒక్కారాముంజే ెక్కు-రాములంలు మొక్కడం 
జూచిన. ద్ంచ్చ్యె అక్క-జముగం గన్న సం లొారామమయం బై వైరుల 

నేచె॥ రాను॥ 

న, 9 ట్లాజిమధ్య౧బున ననంతయాపులుగా దోంచి చాముండు 

గసిమసంగిన నెక్క-డివొ రక్యడ నే సొలసిరి®. చావంగాం జిక్కి-ననారు 
తప్పించుకొని లంకలోని కరగిరి. 

క. పదివేలుగరులుు వాగు లిరు 

పదివేబునుు భటులు నొక్కూపద్ధుము, రథముల్ 
బదిపగులు గూలెనేనియు, 

బదపడి మయొకయట్ట లేచి పరువడీ నాడుకా. 



డ్ అట్టలు నూటుకోశు౫సియాడిన మస్తక మొండు నార్చు చున్ 
దట్టనలేచు గోటి యని తప్పక లేచిన రామువింటికిన్ 
గట్టినగంట మో బదునాలుగుగంటలు నధకాయా మము 
గట్టిగ వాంగ నార దశకంఠుని మూలబబంబు గసూలలో౯, 

వ. ఇట్లు కోదండ దీషూగురుండగు రాముండు దేవతల క భేద్యం 
బంలున రావణుమూలబలంబుల భేదించి సుగీ)వ_ విభీవషణుల దిక్కుూంజూ చి 
యుట్లసియె. 

కీ ర్హనః ఆదితాళము-(శనలి) వలె. 

ఇలలో గలచాణముల కిది మేటిగా అలగాధినందనుండు చెలిమి 
నా కిచ్చినాడు; బలమైన కలహానునః బఅప మే తౌనుగా॥ యిల॥ 

రీప్రుబను (వేయ, నుపశాంతి జేయం (దిపురారి చేరు దక్క చెలియ 
రన్యులు నిక్క మిపుం జెంత నిపుణత మిది జూపె. గంటిశే॥ యిల॥ 
సమ్మోహన మను శర మిడి యాను; అవా్మూక్షగుండపతి నైన నా 
యనువుతి సమ్మోహితులం చేసె నిమ్మాలబలనును॥ యిల॥ 

వ. అనిన, వారు సంతోవించి శీ)/రాముని గీ_ర్లిచిరి. అపుడు 
విభీషణుండు-_ 

తో; జేనతలను దొలిదేవతలను భేదింప లేని శ్వ న్యమును | 

దేవదేవ సాధించితి! విక చెగు రావణుండు రణమునను॥ రా॥ 

నం. అని పొగడుచుండె. అనంతరము నూలబలంబు డుల్రీన 

వార్త పని రానణుందడు, == 

క, కో పాగ్నిజ్యాలలుగడు 
దీపింపంగ గొలువు సేదర్శ దీక్ష బలంబుం 

జూపుచు యుద్బొన్న శ్రే వి 

రూపాక్రూదులకు ననియె రోవముతోడ౯: 

బెనాగ్ 9 ఆదితాళేము-(పోనియ్య) వలె. 

శోదము పోదమురం డిక్ మనము బోదము! మోొదమునం గకీ 

నృపుల ముట్టడించి చంపలను! బోదము॥ అక్ష్షయరణదత్వుల యూపాక్ష 
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కోణిశాక్ష మకరాత్ష దవ భూమహాతుముఖ గాత్ర “స యోధుల బట్టశిక్ష 

"వేసి వలయు నున్న మోాయుగుండ విలయుపయికి! బోదము!! 

రావణుని శెండవసారి యుద్దము. 

న. అని నాగిని రాసుకొని రభాసనాగుండొ ౦లు యు తెర దాగరం 

బున (జని, యుద్ధభూమికిం 3 సేరినపిర్ముట ముందు వయా పాతు యుద్దోన శ్ర త్ర 

సుపోర్మ్య్వులు బహురాషతసానిప రబులతో నార్భటిం చుచు పొానఠానీ 

కంబులపయుకిం దొపరి, __.. 
తో టం జ Vf, we జ ॥ తో; పరిఘ ఖడ్డ గద పరగు కుంగ ఉత వుగ ముసలానుల చేత | 

నతీముటే వరాదు చు సార్భటిప వినను లనిఫళోపము చేని రా॥ సీలిషాతం 

బుటు వీతిధరంబు? ఎను శిరము వె గొనితచ్సి | ధృవితో వె చుపు 

'చేవాకుల 'బొధథింపం దొడంగి రకు వాచ్చి! రామ॥ 

న, ఇట్లు థణమా(తేంబున సుగ విది వెనర యాభఖథులు వీరూ 

పాశుద్యసుర యోధుల ఏలుకువూర్చిస, నది గది రావణుఎంనభు గోపో 

ద్రీపీతుండయు సాంథికి నిట్టసియె: 

కీర్తన : ఆదిత"ళేఘు-(మాతెచు వలి 

రామలవ్మణులపయిక రథమును భోసిమ్ము నేను 1 ఫీ నుశరము 

వెడద గ) చ్చెద ! సారథి ప్నర ఏలుకుమూర్చ మరలి నభ్చిద॥! రా॥ 

నారుగూలీనంత మిద నాసనరులు చిట పాత పారిసోను దంగ దప్పదు। 
జీ 

సొరథ్సీ వినర! ఏరితిప్ప లిపుడె చప్పుదు॥ రా॥ రావ,సాధ్యముల నెల్ల న్స్ క్ష 

జేసి యుస్పొంగను! మావమగంంవనుల యుట్టును! సారథ్కి వినరా! యా 

నీతిని బడగొట్టుదు॥ రా॥ 

వ. అని పలికి వేరు; బరపించి గుణ ధ్వని జన తేనపంలు 'నెదిరిం 

చిన కవీపుంగవులం బరికించి, 

తో: అవలీలగ సాయ నృష్టని ఆఫ్రవగనబ్లభఘిల ముంచి! దివిభుపి 

యదధగ దినకరకులు పె దేరు వేగం బరపించి॥ రా! 



వ. రావణుడు. దనయుద్దండంబు జూపుచుల గోదండపాణితో 

భండనం బొనర్ప చెదిరిన యడ్లంబుదూటి లత్ముణుండు 

క్ల, కాన్ని శరంబులు వై చిన 

నన్ని యు దనవాణనిహతి నడరించియు దాం 

గొన్నిశరంబుల నాతని 

బన్నుగం జిక్క-ంగంజేసి ప జ్వీ-గళుండున్ , 

నం రామునిపై కి నెడిరిన 'రానుంగును నెడిరించీ, 

తో: రామలక్ష్మణులు రయమున నుభయులు రణరంగం 

బునదగిలి | భీమబలంబులం బెనగ జొచ్చి రుద్దామ్మపజ్ఞలను మిగిలి॥ 
కరలాఘవమున శరలాఘవమున సరిసమాన ముగ చెన్ సుర లెల్ల ను 
నంబరమున నిలిఛచియు. జూచుదుండి రది సరగ॥ రా॥ 

కీతళాన. అటతాళీము, (మేలైన) వలె, 

రా దబాణంబును రావణుంచేయగ రయమున బెకిరాంగ, రొద 
బాణము చేత రాముడు దానిం బరా స్తుబొనర్చె వేగ! ₹ రా ఘనతమి[(స 
బాణమున దళీకంఠుండు గడుంజీకటులు సే ముగ గనుగొని రాముడు 

గర ము్ముగవుగు బొజగణ ముల చేం శ్రాపెగా! కా! అశయబలుండగు 

నసురవల్ల భుండు నహిశర ములు వేయగా, మోకుగుండేశు డొప్పుగం 
'నెక్కుూశరముల దితతోం (దుంచెందగ॥ కో॥ 

తో: అనసురసాయక మసురుడు (వేశుగ నదియు నుష్ట్ర 
శాష్తూల। “కేసరి కిటి కరి గృధోరగసము ఛాసురముఖముల జాల॥ రా 

వ. బహుసొయకంబులంు కవిసిన రాముం డలుక లెట్టింపం దన 
ఏలువిద్యా(పొఢీను చే బటాపంచలు చేసి, 

తో: దవానా్ర్రుము భూధనుం. జేయ, రవి [గహ తటిముల్క_ల 
భాతి బహు బొణముల లు పయికి రాగ, వే భంజించ సురారాతి॥ రా! 

తో; మయద త్రుబగు మాయాశరమును వుటీయుకు రావ 
ణుడు బఆప,! రయమున గాంధర్వం బను నర్రమున రాముండు దానిసి 

చెటుప॥ రా॥ 

ధ్ 
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వ, ఇ ట్రలతివోక యిరున్రకుం. బోరు సవసరంబున లత్మ్మణుం 

జెడ జొచ్చి. 

తో: ఏడమ్ముల దను వేశుని పడగయు విలు సారథీ నడచి 

వాడీగల్టుశర పంచక మాతిసీ వశ్షము నొవ్వం౫ విడిచి! రా॥ 

వ సీంహూనాద.బు జేసిన నంతలో విభీషణుందు..__ 

తో: తురగంబుల దుతుసియబు సేసిన, విరథఢుం జా రానణు6ష్వు॥ 
ఇంజ కీ) 

ధరణికి దుమికియుC దగశ క్తిసె గాసి తేమ్ముని వె చెదు రా |? పుయ॥ రా॥ 

గీ, నడుమ దాని లత్భుణస్వాని మూడి సబ్బు 

లేసీ తుుంచెదాన వేళు వంత 

మయుని చేతం గొన్న మహితశ క్షీ విభవ, 

ణాఖ్యువిరాద వైన నడగుట యును. 

తో: రాను నితవు ఆను రావణుతీమ్ముని గోయముస వెనకకు 
దోసి | తా ముది బంగేమున నిలువ, నగి దశగంను డని డానీ ర్రా॥ 

కీత౯ాన: ఆటతాళీము. (భాళాబలు) వళి. 

ఓర్చియుండు మిక వష్చాను శ క్షి యో! కార్చి న్చువతె మంట 

గక్కు-చు నచ్చెను॥ యో॥ విఫీవణుసి సీఫ్ల నొినుక్ నుంవు కొంటి॥ నో! 

మయునిచే గ్'న్నట్టి మహసియశ క్షిది॥ "యో॥ ఉర గం ద నిభమైన 

యు(గంపుశ కి ది] యో॥ మోశతు/ససం'జేమండు ముదముస నుచ్చును॥ నో। 

లమ్మేణునిమూ-గ్భ, 

తో; ఫఘనముగ నది బితుగంటల చప్పుడు ౫౧౫౯౧ యని "ముటి 

యగను! వనధులు గలగంగ వడిన? గులాదు)లు వడకగ దిశ లార్య 

గను॥| రా॥ వీడుగులు రాలలం బుడమి జలీంపగ నుడు వంకులు జెషర 

గను( గడువడిం జని లతుణుసవతు ముస గాడిన ధరపంలటుంట డరు॥ రామ 

ప, కాలావసానసమయంబునం బంపుదక్కి కులు మహామేరు 
చందంబున రావణపయు కశ కిచి అయుంణుం శ యున్న 
సబ నో ద్యాకులితచిత్తుండ య్యను, é బన యన్ను, 

శ 
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క్ల సౌమితి్రాయురము గాడియు 

భూమికి దిగియున్నశే కిం బుచ్చంగంగ పులుల 

దా మోషరైరి మమొక నును, 

రాముాడును టెలికం గుచు! బరాక )మ మొనవ్. 

న, ఇట్లు పెణీకివైచి సుగ్రీవ హనుమంతాది కపులను గాంచి 

'రానుం డిట్లనియె, 

కాపీ? ఆటతాశేను. 

కదశకంరఠుని నే నునుముటకైగాదె జనించుట కష్టము 

లొందుట్క, మేదినిప్పుతి వియోగము వైచుట, గాదినితమ్మునిగడకుగో 

ల్పోన్రుట॥ ఈ! చాలపరా[కమ శాలిని వాలిని గూలిచి యీకపిళోట్లను 

గూదుట్కు యాలనణొంబుధి నటువలె గట్టుట, ఫోలగ మోాతుగుండ 

ఫురపణి నగు నాకు॥ నీద॥ 

తో: శొర్వముం జూపెకు సమయముగా దిది కార్యుముజెడ వగ 

చువమను। భర్య ము దూ లెను తటీగా డిక నా తమ్ముని గాపాడుచును॥రా॥ 

న్, మూ"రదేనుటక యుండు డింక6 చెలిపెద. 

గీర్ససవ త్మ శ్రజూతి. (వసమున్యువ లె. 

శోగిన దప్పను వినుడు (ప్రతిలేదు కపులార నేండు! బతిన॥ నీతి 

బజ్క్- కంకుబితుకుతో భో సీను నేరు! (బలి! సుర వైరి స్రోక్ష నిల్చి 

బరిచెగి వితనజూలు|[సుర॥ లురున్రరి తెంపు నెలుంగుదురు చూడగల 

వారు! బతి! ధగణి దూంశిన విదువేం దగ వార్థిజొచ్చిన విడువ ॥ధర॥ 

సురలచాటునం బీొఆంబాణి దాగిన విడువ ॥బతిన॥ తరణివంశజుండ నేని, 

దశరథతనయుండ నేని నరమోత్షగండ వాసు(డనై తినేని ॥ప్రతిన॥ 

వ. అని (పతిజ్ఞ గాం బలికి ఇనులం గెంపు లొలుక ధనుష్టంకా 

రంబుంజీసి రావణదిక్య-న కభిముఖుండంల తంథోపతండంబులుగా; 

గాండంబులు పజ ఖు 
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క్క, (పతిసాయకంబు లేయుచు 

నతులితగ తిం గొంత వణుకు నసు ₹శ్వరు. డు 

ద్దత్ బోటీ రాను బాణ 

తతుండయి సవురంబుమాని చయ్యన 'భాసి౯, 

వ. సింగంబును గని మాతేంగంబు పరుం'సస పాజటుభంగి రాముని 

చే భంగపడి యసురప్తుంగన్సండు సంగ రరంగంబుమాని స్లనంగవిభులుం 

దబువు లంకం జొచ్చి యంతఃపురికిం జేరి మందోదరితో నిట్లనియె; 
కం. తోడి; అఆటతాళేముం 

రాముని విికమము, రమణిరో నిర్వకము! ఏమి'జెప్పుదు భామి 
సీ! యెటుల గెలుతును గామినీ! ॥ రాముని! నామదిని భాపించిన రాను 

రూపమే తోచును! లేమరో యెం చున్నది రామనమయముగ నున్న ది॥ 
"రా॥ మోత్షుగుం బేశ్వరుని ముట్టడింపంగ! దాలను! (గ్యయ్ని చీవింతును! 

దప్పక జయ మొందును ॥రాముని॥ 

వ అని పలికిన తత ణంబున్క 
Cat 

క, మానుగ సాత్వికవృత్సి ని 
బూనిళి వాలయముం జేగి పూజించి నుది౯ 

ధ్యానము జేయుచునుండిన 

దానవపతి జరి పలికె దణ్సని తెగువ. 

తో: ఇదివజు కందణ నెదిరి జంలుంచిచితి వెన లే "రెన్వరు నీకు; 
దుద కీటు మగటిమి దూలి పబుకు టిది తోన యానె యన బోకు 
రావు! 

క భ్యాలి ఆదితాశను. 

నీకింత భయమునే బేటి! నీకు పంతము చెడి భయపడు వాండన్ర? 
పరకాంత నపుడుదేశేటికి? తెళటకి? జేసటిక? ॥నీ కంత! తాతయు 
దమ్ములు దల్లియు నేనును నీతిదెలుప వీనగూడదావింన 1నీ కిం! పుత్రులు 
మతులు బొలిసినపీ మ్ముట శ తుబకు ను తొంగనచ్చు నా ॥!లొం॥ ఈత్నీతి. 
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భారుడ వేని మోాకుగుందేశుని నెదురుము చాలును ॥అం తెచాలు[నీ॥ 
వ, అని తూలనాడిన సిగ్గునం దలలు వంచుకొని కొంతవడికీ 

భార్య దిక్కు- య జూచి నిట్టూర్పు య బుచ్చుచు నిటు లరుచున్నాండు; 

తో: అలివేణిరొ! నీ వన్నఏ నిజమే! యయిన రామునకు 
"'విజవ! జెలగి హోోీ్వుమును చేసి పోయు నేం గేలి చెద బూ మిక 

తెజన॥ తాము. 

న, ఆని యిట్లు _ధెర్యంబుగం బలికి మండోదరిని బంవి తానును 

హళోవుంబు(6 బాలించి గృహాంబున కరిగి శయనించె- ని క్కడ 
రానముంగు, 

క. నెతుటం దోంగినతనునున 
నొత్తి గొలంబడిన తను నురువడి గని తా 

జితే౦బు గరగ కన్నుల 

నత ణి బావ్సములు వొరగ హో యని యేడ్చె౯, 

ఫీల్ 6"గ ము: అట తాళేము. 

అయ్య నాగముడ! యయ్యూ! లఫహ్మైణ! చయ్యన నను 

బాసి చనినావడివికి 1న॥ అడవుల మాతోడ నికువులు గుడిచి కడకు 
దైత్యుని చేత బడిలివి ఎచట ॥న॥ కావలె నన్నరాం గల దట్టిభార్య 

నీవంటితమ్ముని నేనందు. దెత్తు నయ్యో |అ॥| పలుమాజు నే నింత 

పలవించి పిలున నెలుగరి యూ యన వేమిరా యనుజూ! |1అ॥ ఎల 

మిని మోతుగుందేనుండ ననుచు. బలుకుచు. పీవలు సలుపుదు నాకు 

|1నయ్య్యూ॥ 

'కేవారము. నాకు యుద్ధం వి కేల! నాకు రాజ్యం వి కేల! 

నాకు జయ మింక నేల! నాకు సీపీక యేల! 

నాకు నీసౌఖ్య మేం ! నాకు భా )ణఇంబు చేల ! 

సాకు నీతోడిదై 'నళోక మే యగును జూల, 
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తో; నాతో గూడి వనంబు లకును దిన్నగ వచ్చితి వ్ నపుడు! 

సీతోొ( గూడా నేను దినంబున "కీ తెంచెద మటీ యిపుకు!రా। ఇంతే 
కాని ని న్నెడ బానియు న నెంతయు నుంకంగం జూల | బంతంబున 

నిశ. (ఎత్యర్గుల మై విం బడి చంపుట నా “కేల! రా॥ 

న, అని యనేకవిధబుల సౌమితి)సుగుణంబులు దలంచుకొని 

నోకించు నున్న రామచందునిం జీరయబటోంలట నుపే.ణుండు థై ర్యవచ 

నంబు లాడుము నిట్లనియె: 

కల్యాణి : రూపకను. 

స్టోక్ మేలసయ్యా ! విను నీకు మేలుగాను మాను) (సాకట 

ముగ నీతనికిం బాణభయము లే దికను॥శోక॥ 'మేనున( బాణము 
బాసిన నొననమున గళ లున్నే! మానుగ సిందీవరములమాడ్కి- గనులు 

శెన్నొంగునె॥ సోక్ర। అందము లె యర చేతు 'గందామరలటు లున్నె! 

తొందశేల! మోూతగుండరుందిర నీజెందంబున॥ శోక 
వ. అని పలికి రాముని శోకం భార్చి వానుమంతుసిం జూచి 

సుపేణుం డిట్లనియె: 

క్క మును జాూంబనంశు ముఖమున 

విసియుంటివి మూలికలను వివరింపంగా, 

పహానుమంత, దోణగిర ద 

క్కి నంపుశిఖరంబునందు. “గటి లెడురు గులక. 

వ. అంచు పిశల్యగరణి, సొవర్డ రణ, సంధానకిరణి, సంబీవ 

కరణి, యనునాలుగొవధలతేలు గలవు. వాసిని వెదకి తీసికొని వత్తు 
"వేస ఈలకుణుని సాాణుఎబుటు మరలింపవచ్చును, లేకున్న నొండు 

సదుపాయంబులేదు, 

శీదాగః చొళ్ళతాళ ము. (కోరియం) వలె, 
శేంలు రమ్మిక పహానుమింత॥ సో లు వొయునందన లేవవోయి 

స వం మంవులుగొనిరా నోయి శేనోయో యో 
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పేయీ కావోయోా॥ పోంలు! మించి దోణాది”ని శోధించి గంధర్వుల 

జయించి, రాతుసులను ద్రుంచి సాధించి, లవ్నీంచి, కుప్పించి॥ పో॥ 

చండకిరణుండు పొడునకుండ రావత మోక్ష గుండరఘుపతి గనుచుండ 
పొద్దుండ నేదండ విలకుండ॥ పోంలు॥ 

వ, ఇక్యాడికి నాజబులతుల యిరువది వేం ంలున్నాట పదియోజ 

నంబులదూర నున్నది. పాంద్దువొడిచిన నావధము బం బనిజేయం 

జూలవు, థీ రాబ్రిని దాటి జవంబునం మో నునిన హారుముతు 

డొడంబడియె, అప్పుడు రాముండు_ 

క ఈతేమ్మాని (బలికించియు 

భూతలమున నీవు కీర్తి. బొందును నత్సా! 
నితోం నూండగ నలువ్రరు 

నాతేమ్ము లటంచు వాయునందన తలంతు౯. 

వ. అనిన, విజృంభంచి ముహానందంబున నాాజనేయుంం డిట్లను 

చున్నా (డు: 

శంకరాభరణము: ఏక తాళము. (అమ్మయ్య) వలె. 

నావంటిబం టుడ, నీ వేం వెరగంద! వేవేగ ముదులు వెతక 

నే చెచ్చాన।! నా॥ ఆయేశుదీవుల కావల నుండిన, నాయది)ి. నేగెడు 
నంతలో నె డెతు॥ నా॥ ఆమి త్తి నదలిం వి యనని పె బొలింలటుంచి సౌమిత్రి 

పాణపంచకమును మరలింతు॥ నా॥ ఈలోకమునగాదు యేలోకమున 

నున్న నాలత్ష్మణుని దెచ్చి యర్పింపనా సమూకు!॥ నా॥ మోత్స,గుం జేశ్వర, 

ము క్కె-ద దీవించి యాత,ణ మే పంపు మేతె.తు6దడయక॥ వా॥ 

న. అని ము )కిర- దీవనలంది సు(గీ వాంగద జాంబవంత విభీవ 

ణుల ఏడ్క్క-ని పర్పత్శాగంబు నెక్కి- లంకాపురగోవురంబు. గూలు 

సట్లు6 నసుప్పీంచి గనీ వియన్నార్తంబున నదీనద పర్వ తారణ్య పురం 

బులం బరికించుచుం బోను చుండె. ఇక్క డ- 
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క. వేణపలనారలు తెలుపల 

వే్నంబున రావణుంథు విని విహ్వాలు(జై 
దా 

భోగీంచుపగిది. గసలుచు 

'సగిను నాకోలసేమ ౧ుంటికి సలా. 

నం అటు నచ్చినరానణుని సత్కరించి కాలనేమి యిట్లను 

చున్నాడు, 

తో; యేమిపనికి నాయింటికి నచ్చి రీనిశి వేనుననగా1 వే మటు. 

'జెలిపిద విను ముకపప్కి కాలనేమి, పేయనలయునుగా! ఛాను॥ 

క. అదియేమి యస్నృ నుడివెద 

ముదమున నచ్చ | మూర్చ ముసిగినయ మజు౯ 

(బతికిం చుకొనుట కనువొ 

సదుపోమయం బెంచి రామ-చఎ మం డా ర్తి కా 

క. సంజీవకరణి కొటి కే 

యంజని పుతకూనిం బంప నతందేలగి వడికా . 

భంజింపుము సీనడము 

గం జని యటు చేను: జగ గాకు "డిన వోన్, 

న. మారయాపొాయంబుచీన  ఐ”ని (పుయాణంబు సాగకుండ 

నయిన౭ జేయుము. (దోణగిరి సమాపంబున నొక్క సరోవరనున్నది.. 

దోనియం దోక్క- మళరియున్నది, 

తో; అడి దేవుదులనై నను (మీాళను సగ పరుండోన గాల నెంత! | 

వదలక యచటికీ, వాయుజుం చే గిసపగిది జీము మిది వింత॥ రా॥ 

న. వేగంబునబో సాన, విని కాలనేమి ంలటట్టను వున్నాడు: 
(+ 

శంక రాగ్గగిణము వ ఆరితాశీము ఎ ( మేలైన)నలె, | 

మా:మూామృగాకృతి మారీచుం జేగయు నమాయముపోడె మును | 
గోయని మార్చు చు! గుంభికణాకాదులు శూలలరె చూడు మును! లంక | 

శే 
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నీతమ్బుం జేలగ గట్టి వ్చీక్రను ], నింక రామునకు నిడి | శంకరుగూర్చి నిశ్చ 
యనుగ దపమును సలుపు మేలు గలిగౌెడి! అడిశాని-నోం బోయి 

యలమోఖషగుంబేసు నెదిరించి వడిం బోరుము కదనరంగమునందు ! 

గడ తేరి వైకుంఠ పదమునకును జేరుము॥ మా! 

వ. అంతేకావి యా మాయలవల్ల (బయోజనం జమున 

గోకించి డై. తెశ్వరుయు చం[దహాసంబు న గాల నేమి తలతెగ నేయ. 

బోయిన, నది యెజ్ుగి, 

తో: ఇదిగో పోయద నేటికి. గనతెద, వింటికి జను మని పలికి। 
తుది యిది యనుకొని తూణకాంబున వాతూలసుతువి పై నలిగి॥ రా॥ 

వ కపటమునివేషంబున న నేకశిష్య గణసహితుండంలు వమునో వే 

గంబున (దొణాదిసమిపమందున్న డివ్యవృశ్ష సహింతంబయిన యొక్క- 

ననంబు. జేరి యా(శమం 'ేర్చజు చుకొని, 

తో: మునివ అ. గన్నులు మూయుచు గొణుగుదు జూసలు 

(దిప్పు చునుండ, | ననిలజు. డుబరమున బోవుచు నది గని యాశ్చర్య 

ము నిండ॥ రా॥ 

(స AG ణీ, 

ముందు (దోణా దికిన్ బోవునొ డీవనం 

విందు లే దింతలో నెట్టులన్ వచ్చెనో! 

చారి నే దప్పితిన్! తందరన్ వచ్చుచోనిన్! 

విందుగా నీముసిన్ మేడి యోజించెదన్! 

వ. అని యుంచి తత్హ ణంబునం (గిందికీ6 జనుదెంచీ మునికి నవు 

స్కావించి ంలుట్లునుచున్నా(దు. 

తో; రాముని కా ర్యార్ధంబుగ జనియెదు నే మారుతతనయుం. 

డను! ఓమునివర నాకొదవెను దావాను ! ఉదకను జూపుము 

తగను॥ రా! | 

ర్క 
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వ. అనిన, నక్క-పట ముసీందు9 డిట్లనియె: 

కం, నూ వనమునలుల ఫలనులు 

సీవలసీనవి యారగింపు నీర్వట్ట శన 
(చావు కమండలు జలములు 

పావన్సి సియుద్యనుం బవశ్యిము సాగున్. 

న, మా కాగతొానాగతముటు జెలియును; ప్రస్పద పీనుము, 

కీరజాన ఏ అటతౌళేము _ (శంక రళం)వ బెం 

వేవుటు బెలిపెద వినవోయీ! నామాటలు టిపశునోయో! 

రామునిభామిని రావణాసురుడు చేనుటించుకొది మేీగెను లంకకు। "| 

అది గని రాముం.. డలిగి కవుఐతోం గదలి నచ్చి టంకకు ౧ నేరం పొద 

లుచు రావణు వుక్రమితులను జిదిపిన, నొదశవదనుశు గినటువు! చీ 

మోక్ష పురవ రాధ్యముని యనుజుని దీక్ష మాలు శ కినినై చి, యాస త్రీ 

శూల్చిన, నిపుడు (దోణగిరి కక్షయోవథులశే వచ్చితి పటు! వీవు! 

క. 'రాము6డు లోకహి తార్గము 

గా మహి జన్మించి నాడు గాన, సహాయం 

బేనును జేయుట థర్మం) 

బోవూారుళతి ! మంతేతెతుల నుపబేశిశ్రున్నా 

వ, అమ్ముహామంత్రపునశ్చరణంబున సను స్త కార్య సిర్ధుతొదప్రు, 
థదియునుంగార్ష_ి 

తో; సంజీవనిముఖ సకవొవధముటు సమృద్ధి మూానవసమంద్యూ 

సొంజనేయ, నే నర్కు-ండు వోడిచిన నవి తె చ్చిచ్చెద సిందు! రామ! 
వ, నామంతసామర్థ్యంబునం గను'జెప్పచేయునంతలో లంకకుం 

జేరయలవు, లత్మ్మణునకు బాధ లేకుండ ననిన, వహానుముంటుం ఉట్లని యె, 

తో, అక్కడ లమ్మణు డట్టులుండ నా కీక్క-డం దడయుట 
తగదు 0! అక్క-జ లేదు ఫలాగులు ; జలనును _ జిక్స్కి-న దా)వియు 

జనుదు॥ రా॥ 
| 
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వ. మో కముండలొ దకమ్ములు నాదాహంబు దీజునన్ని లేవ, 

కొలనుగాని నదిగాని యుండినం చెలుపుండ. (తావి వోయెద, అనిన 

గాల నేమి... 

తో: ఉన్నది చేరున నొకళొల నచటికి జన్న నుదకములు గలవు; 

పన్నుగ శివ్యులం బంపెద వెంబడి బదుము నూపెదరు నెలవు! రా! 

వ. ఇట్లు పలికి తన శిషమ్యులంగూడ నిచ్చి పంపీన్మ హానుమం 

తుండు జని, కలహంస కారండన చకంనాక బక పృతతులచే నొప్పి 

కమలక హ్లార సహితంబయి మోన మకర కర్క-ట జలూక గావాసమన్ని 

తేంబయి యలరారు సరోవరంబు మనోహారంబుగా( గనుప కై. అందు 

దిగి యుదకంబులు [గోలుచుండ, నప్పుడు... 

తో: ఒళథామకరి తనయు[గపుకోరల నొడిసి కాలు నమలగను। 

జక్కగ రొదరసం బొలుకగ దిగందొ కా పండ్లు తెవాలగను॥ రా॥ 

వ. ఇట్లు పంథ్లూడం దన్నిన, బోక యది భుహారోవంబున 

నాంజనేయుని (మింగ దలపడిన, తిన మనంబున_ 

కీ గన ఏ ఏక తాళము. (కొలికి) వలె 

అక్కా |! (ప్ర) రామ కార్య మప నిల్చెను ! జిక నాడ నిచట 

మొసలి చిక-బట్లను॥ న॥ (తాణలేదు ! చత్తు'నే మొ దైవమా యిక | 

(దోణశేల మెట్లు డెత్తు! [దోవతోంపదు 11 ©l నన్ను నమ్మి మోాశు 

గుండనాథు చంపెను ! బన్నుగా న(క్రంబుమధ్య పట్టి జంచెను॥నక్క-డా॥ 

వ. ఈపిధంబున సోలాయమవూాన మానసుండయియున్న సాను 

మంతుని మగశరి (మింగిన, దిన్న6గా గ డుపులో. (బవేళింది, 

తో. దాసికడుపు (బద్దలు జేసీయు బవమానసుతుడు వెలిరాగ 

మానుగ నది సురమానినియగుచు విమాన మెక్కి- పయి కేగ॥ రా! 

వ. ఆంజనేయు డాశ్చర్యక లికచిత్తుండయి పయ త్రలంబున నున్న 

యమ్మా _త్తేశాశిని గనుంగొని, ఇంతకుముం దనంతేబలా|కాంతన(కంబచ్చై\ 
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సపుంతంబున నన్ను వంత నొందించితిపి! ఇంతలో జేవకాంతవంయి యంత్ర 
రిక్షమున శెగిరితివి. వింతగానున్నది! నీకథ సవి సరం బెటింగింపుమ్సు, 
అనిన, నాసి యిట్లనియె ; 

'శీేదార రూపకశము-=(సాటి) వలె, 

నేను థాన్యమాలి యనుదానను, గంధర్వశశినదనను॥ చ| 
గానమభన్రచెంత జేయల సమ్మానించి-తౌ నిచ్చె విమానంబును॥ నే। 
ఈవిమాన మెక్కి నిత్య మికాలంకుం జేరి క్రీడించుదు భోన నొక్క 
సొ(డు, శాండిల్యుడు  భావమున౯ గనలముగ దా నలజను॥ జీను 
కోర మోత్తగుండవిభుని కొడుకు కేభిం గాకు మని'వేడిన, “నే రజస్వల 
నైరి; మూ డహాములు దీటినను గూరిమితో గసాకుి మంటి! నేను! 
ఉ. అంతట గంధవమూదనమునందు మునీందు,)ని ంబంటనుండయగా 

నింతయు రావణుంగు విజయే వను (గుమ్ముణు మండి నాటిసా 

యంతననుందు. చా విడిచి యచ్చట భాడెకు నన్ను, జేరి యా 

కంతునిశేలి గూడు మానంగా నను ముట్ట రాము పొన్నునక్, 

తో. వినక నన్ను (బెకొని రమింలుంచిన దనుజుం డగి కాయుండు! 

ఘనముగ గలిగినం గకొని లంకకు. జనియెను దశేకంరుండు॥ రామ॥ 

గీ. స్నాన మాడినంతే జని మానితో నను. 
గూడు మన్న, నతండు గోపగించి 

నాకు మాట యిచ్చి నాయింటిభోనుండి 

యన్యుంగూడినా వె సారిణాన యన 

తో: కావున నిను నేం గలయ , మకరివె సీవీకొలకున నిలుము। 
పోవును జెడి నినుం బొందినయాతంయ పుతమితు)లతో నిజము! రా॥ 

న. అని శాపం బిచ్చిన నేను భయపడి పాండిల్యమహాముసి 
పాదంబులకు నమస్కరించి శాపంబు బాపు మని బహుభాంగుల! 

(బార్టించితి. ఆతడు గగుణించి, 
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తో. కాంతకాలమున కా రఘురామునిం గొలిచి వచ్చు బవ 

నజుండు! చింతిల కాగనిచే శాపము చనుజేలిి యన మునితల్లజుండు! రా॥ 

వ. అంత నొముని గంగాయా తకు జనియె, నే నీకొలగిలో 

మకరినంల పడియుండి బహుకాలంబయ్యె, 

జంరూటి : అట తాళము..._(పాలించరా) వలె. 

నేటికి శాపము డీణ! బోంటినె యిచ్చగంల బోవంజేకూరె! 

మాటికిజిక్కు-లు బా ర! బాటిగ డాపసి బలికినవిధమున నీటికినచ్చిన నిను 

బట్టగానే నే నిను! నేటికి మాతగణుండేశునిపనికి దీశతో సీ వరు 

చెంచితి విష్పటికి! రఖీంచితిని న న్నింఠటికి! వృకు చరాధిశ, వెడలుము 

దోణ్నాది! కక్షయముగ దారి యదియయగు వినుము చారియది 

| నటికి॥ 

తో: నిను గొలనుకు బా నుని పంచిన యాతని మునియని 

సముకుము | సను జంప చనొననుం తంవగ నచ్చిన దానను. డని 

కనును॥ రా॥ 

న. ఆకపటాత్ళుని శ్రీ ఘుంబున రూపుమాపి దోంణాదికి బూవ 

ని వెరువుం జూవీ దీవించి హనునుంతుని ఏడొ్క-ని ధాన్యమాలి ది 

కరిగ, అంత, వానుమంతుంకు గాల నేమి యున్న కడకు ఫీుంబున వచ్చి 

నిలిచిన, 

క క పటాత్నుం డతండు గదలక 

జపతత్పరుం. డయినవాని చందము దోప౯ 

దప మొమొనరిం చుపు. బీన్ముట 

నిపుణతతోేం గనులుదెజచి నేప్పన బలిళళ, 

గీ ఎంతపేపాశము నీ వేగి! యింత తడవ 

శుమి చేయుచు నుంటిపి యెజుంగ బలుకు! 

మటీయు నుపదేశ మొనరింతు మంతేములను 

'జలియ గురుపూజ కీమైనం గలదె తెమ్ము. 
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వ. అనిన, నాంజనేయుండు గువీతుండంలు, 

తో: ఇదిగో! దశీణ యిస్పాద గురునర ముదమున కొను 
నుచు! వదలక విడికిట నతేము బొడిచిన, వాడు పీ యై తేజచు॥ రా॥ 

కవిసిన నెఅకలు గడునడి విజుచిన గంటీరవమై తగుల| డివిరి బిట్టు తలం 

'చెగం బాడిచిన నాదేహము మాజియు మరల॥ ర 

న, సుగే9నుని రూపుథరించి ఎనుట నిలిచి యిట్లనుచున్నాయ; 

వారిక ళ్వాణివ వాఫ్టు తాళము. 

ఇవి యేమి నీను యుచటణే యుసన్నాసు ! మది దెలియ లేవు! 
మరలియి న-సటికి రాను! ఇవి! మునలత్రగ్జణుడు మలి తేచి నాడు! మన. 

కేల జూడు మందులు గిందులటు నేడు | ర్తి!  మందులకొండ మహి 

మోతగుండ మందిరు డుుడ, నెందుకు నో నాతౌత్గుజ | ఇది॥ 

వం అని పచీకిన సుగ్రీవం డని (థమచందీయు నురబ గాం డని 

నిశ్చంుంచి కేోచంబు బి గంగు విజ్బ౧భఖించి, 

తో: బెట్టద మగుతేన వీడికిటివీటుల ఫీనుం బగుపదహాతుల! 

మట్టి వొని తుణమాతే)౧బున యముమనికీం 'ఉర్చి బసహ్బుగతుల॥ రామః 

న, ఇటు గాలనేమిని జంపి ఫహూనుముంతుంస వేగంబున దో)ణగిరి a) 

క్షోగిన్ని మెంతపరికీ లిం చినను నం గుం వొరక కున్న నిట్లనియె: 

"బేవారము: రాము జొ "వధములకును రయమనమునను బంపినాయ' 

నోమహేీధరము! నేను నేమమున వచ్చినాను; 

ఆమహామఫసలునిపనికి నర టలు జీయనలదుూ; 
జ్ a) న న మెమముగ మందుఖిచ్చి ఫ్ుంబున బంపు 'షుచ్చి. 

వ అనిన, సతండు వినకున్నం గోపింది, 

తో: రాలకు గడుదయ ర నున వచ్చున ! చాలును నీతోం. 
జలిమి! కేలం బట్టి యవలీలగ నే బెటీశోదను సుమ్మి నాబలిమి! రా॥ 
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న. అని కోపాగ్నులడర విజృంభింవి, వాల మంకించి దశయో 

జన వి_సీర్ణంబును బంచదశ యోజనోన్నతంబును నగు పర్పతం బెల్ల 

గించి నె త్తినం బెట్టికొని పోవ నుద్యుక్తు ) డయిన, నాయోషధుల 

గాపాకుచుండు చితసేనాది గంధర్వులు బనుమూో6కు కోట్ల గుంది 

సెబడిపో సీయక యెదిరిరి. 

తో; నాలపాశమున వారిని జుట్టి ము వడిగా గిరగిర (దిప్బే 

వొలాయంబుగ వార్థినిబడగా వైచె గొందతీని గుప్పి॥ రా! కొంద 

వేలనుగూలి చ నలుకను గొంది నొవ్వగం జెసె; సొంపద8మి బమ్ముటం 

గోపముడిగి గిరి? గొనిపొ మ్మనగా సై చె! 

వ. గంధర్వుల నిటుల జముంచి ధరాధరంబు నె ట్రినం బట్టుకొని 

మారుతి వచ్చుచుంజి, ఇక్క-డ నంది గాముంబున నానిశీధమున భర 

తునకు. గొన్ని దుస్వ్వష్నంబులుం దోంచిన, లేచి మోము వెలనెల 

బాఆు దిక్కులు సూచుచు, 

పాం. తోడి; రూపకము 

అహా దైవమా! మమ్మాదరింపుమా! దెహాను గంపీంచె 

సేమోా! దిగులు దోచెను! ఆహా॥ రాములక్షుణు లడవిళో మెలంగుదు 

నేమియెరో! భూమిజాత అెటుల నున్నదో! ఆహః॥ దుర్నిమి త్తము 

లిసుకు దోచే! సత్యము కర్ణ గోచరంబు 'వేయుఫఘనులు గ లుగరు॥ ఆహో॥ 

దీశతో వారిగడునవు దీఅవచ్చెను! వెరాతు గుండవిభుని జూచుపుణ్య 

మెప్పుథో॥! అఆహో॥ 

వ. అని విలపీంచుచు వేదపారగులగు (వొవ్నాణులం పిలీవించి 

హకోమాది శాంతులు 'వేంలుంచి దానంబు లిచ్చె. ఇంతలో... 

తో; హొనుమంతుండు బాలార్కు-ని విధమున నంబర ఏధినివచ్చి! 

ఘనముగ నంద్మిగామమ్ముున భరతుని గస తలంచెను మెచ్చి॥ రా॥ 

క, రామునీవలె నున్నా. డీత. 

'జేమూనిశీని నిటకు నేటికి వచ్చెన్! 
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'సౌమి, తీ మృతుండ నను 

భూమిజ నటు విడిచి రాగం భోలును సుమా! 

వ. అయిన జుతిరు భోయి యదునసుగునా నలదా యని 

పొంత. జింతించి యంతలోల దనమనంబున నిట్లని తలం చః 

వీం_ కఫీ వ అట తౌలేము, 

రణనిపుణుం వగు రాముయు వన్న న! యణుబుద్ది చేత ని ట్లను 

కొంటి నక్కట! 15ణ॥ (పాణములతో రావణు పఏిడిది షోణిజ సుమి 

(తాసూనుల ఏడిచి! రణ॥ మోవనుంజాఫసు (ముక్కుకు టుంండంగ 

పీకీంచి [(బమసతి వ్యెతినంబున॥ ఖ్. 

వం తసబుద్దిభమణనముసకు( దానే సిండించుకొను చు నియస్మా 

రంబున వచ్చు మండల గని భరతుడు. - 

త్రో: నే వన్న 

ఈదుర్లి)హా మిటు లఅిటికి నచ్చనొ! యిపు జీ చంపల నగును॥ రా 

జ £ a అణ ॥ 1 ee లో a వ్నము నయగాంది నది బుద మొన ముుండగను। రం 

స, అపి రోపాటోపు)టున శోరచాపగబుల ) "గీలధరించి లేచిన 

భరతునకు నాకాశ ఐ"ణి యట్లసము; న 

తో: మా కార్భంబులు మేకొనిచేసిడీ సూబంధుం డఉతంయడ గును; 

(బొకక టముగ గోపము ఎవరు ఎస్సి భరము సుర కుండగను॥ రా 

వ. హనుమంతు) దంత క్రీ యయానంబున దయణొాంభోనిధి 

సమాపంబునకు వచ్చిన, రావణుపనుపున నవాల్యవంతుంపు.. బది'వేల 

కోట్ల రాత్షసులతోంగసాడ దార నడ్లగించి, 

 &త్కొన ఏ అట'తెేోశిము _ (0*మక్క్య్రవలెం 

ఫోకుర పోకుర 'పోకుర వానర సీకును నాయున్హు నేటితో 
దితేను! బో! ఒక్కంరిద్రతిని నోంవమిట గొ దీది! 'పెక్కుర చేతను జిక్కి తి 
వెక్క-డ॥ బో! వు మ్మూదురంగిను మాట టే! యాకుధరమ్మటు వెచి 

యురమ్ము దురమ్మూన॥నో॥ సరాశు గం చుసి మో వాపుతిమ్మున కీకీ త్రి 

(బాణము లియ్యం౫6 బోదువొ॥ సోరుర॥ 
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న, అని భుజబలదర్పితులయి తాంకి పరశు తోమర (నొసపరి 

ఘాదులచే నడంచిన సరకుంగగొనక శెలంబు నె తిన దృథముగా 

నిలుపుకొని, 

తొ కొంద (వేసెను) గొందజ దో సెను; గోందటి6 జుజుచుటు, 

జూచెన్ ! గొందణం దోశను (గుమ్మి చంప మటి గొందణ. గాళ్ళను 

దా చెన్ | 

వ. ఇట్లు తనవారందజు మడీసిన మాల్య నంతుండు గీనిసీ 

యాంజ నేయుని కిట్లనియె: 

న్, వననిధిముధ్యంబున నను 

ఏనతాత్శజు నెక్కి- వచ్చి విష్ణుం పూర్వుం 

బున దాశి యోడిపోయను 

నిను నోర్చుట యొత నాకు! నిలువర యనిలోన్. 

వ. అని ఖద్దంబు చేత మోదిన పహానువుంతుని వకుంబుదాతి 

విజీంగ్స అప్పుడు హనుమంతుండు నొచ్చి, 

తో: *“నముదివివాండ వని వగలిన మానక గవిసితి |! మంచిది ! 

యనుచు | జిదుముక వాలముచేం జుట్టియు వానిం జరజిర దిప్పుచు 

నగుచు॥ రా॥ 

వ. వనధిలోం బడవయిచిన వాడు తీన్నగా నా నూర్షంబునం 

'బాళాళవివరంబు. జొచ్చి. హతశీనులు దిక్కు-లకుం బాటిరి, అంత 

హనుమంతుండు సముదంబు దాటి నచ్చుచున్న నాదీ ప్తీగని [పభా 
తంబు గావచ్చె నని శంకించి ౦బక్క-డరాముండు విలపిపం దొడంగ 

ముఖారి : ఆదితాళేము., 

తోడునీడ వనుచు నుంటి నయో! జే డదియెల్ల దీజెరు సోదర! 
తోడు] చూడగ నూరుతి రొను మందులు? గాని! వేడివెలుంగు పొడి 

వెను! సోదర॥ తోడు! భామసుమ్మితకు భరతశతుఘ్నుల శేరుని 
ర్ | 
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తెలుపువా(డను॥ సో॥ అడవులలోవల నాలి నోల్చోయిలినని నిను, 
గోలోయితి ! సోదర! తోడు! -ఈక్నితి మోక్షగుంచేశ్వర, సీసేవ. 
యెపుడు జేసెద నంకువు ॥సోదర। 

తో: దేనికి నే జింతింపను ! మణీ మొకదానికి జింతించెదను!। 
మానుగ నను నుగోవానిగ నెంచెను దానవానుజాం జెదను॥ రా॥ 

తనవారల నందజిని విడిచి నాదాపు జీరినా డితయ!। నిను లంకకు 

రాజును జేసిద నని నే నంటిని గద యవుడు ॥రా॥ 

వ సూర్యో దయంబు గావచ్చె! ఇంగ నాతీమ్ముంకు జీవింషంు! 

పీన్నుట నాప్రాణంబులు నిలునన్ర. నే సితనిశనోంగూాడ దినంబున కరగి 

నవో విభీవణున కిచ్చిన యభయసా స్తంబు దీర్చు నా "రెన్వరు దెనవమా! . 

తో కర ణార్గుల గరతణ జీసెద నను బికునూ పోయ నే డకట! 

తరణివంశజులు ధగ గ్రచరితులను దారీ దఊొలం గ 'నేం డిచట॥ రా॥ 

వ. కాబట్ట యోావిభీవణుని య యాధ్యకుంం గిసివోంయి భర 

తునకు నోొపష్నగించి యొక్క-యుప కారంబు. గట్టుకొమ్ము సుగ్రివా! 

తో: సేం 'జెప్పితి నని నేయ భరతునికి సీను చెప్పీ యిీతనికి।. 

నోజను గట్టు మయోధ్యను దొలణగకు వే జడియకు విరాపనికి॥ రామ! 

వః పిమ్మట సిన్ఫును గసి సైన్య ంబులతోగాలిసి కిన్కి_-౧ధంజీరుము. 

నాతమ్మునితోడ జేను భోయెద. ననుజూ! సుగీ) వా! అసి _వైన్యంబున 

వగచుచుండిన రాముని గని వగవుంయందు ము సుగ్రీవం డిటని యె, 
వ. 

గుద్ధ కాంభ్రోటీ : ఆగి తొళీను. 

నగవ వలదు దేవరా! యగ్లనిరీతి! నగన॥ గేగువ కార్య ములందు 
దిగులు జెందలో నగునా॥నగన॥ ధ్రర్యమే సర్వసొధన మసి తెలుపు, 
చుందు రారు లు వెరిసూదన, సూర్యుంయ వచ్చు వేళ మూాడంగ లేదీన్రీల।॥ 

వగవ వలదుదెవరా॥ మూండవజూము మోాజంగ (శ్రీ మావ గుండటేడ ! 

మారుతి సేరంగ వేకుకతోడనచ్చు విమలొషధములు. జెచ్చు॥ నగవ॥ 
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వ. అని _ఫైర్యవచనంబు లాడుచున్నను చేజుక రానుండు 

(గమ్మణ ని ట్రనుచున్నాడు: 

కేవారము. తేన్ముడా! తండి నన్ను దండ కాటన్రల కంపె. 
బొ మ్మునెన నిన్ను నాడ బూర్హనుగుభ కితోడం 

గను గతిం చినను వినకం గదలి వచ్చితివిగాక! 

నెమ్ముదిని మోాసపోతి! నిన్నునే గోలుపోతి! 

తో. న న్నన్నా యని యెన్నడుబిలుతువా! యొన్నడు వించునొ 
జెన్సల!! జన్నుగ నాకును సేవలు చేయంగ నెన్నడు గందునొ గనుల॥ 

యదుకుల 5"ంభో జి. అటతాళేము : 

సీతను అం గొన్న యాతుభానుల ద్ఫుంచి చేతు నందున్ర 

తముజా!॥ నిద) గన్నెజు(గవి నీకు నేటికి దీర్గ ని దవ చె నె! తముడా! 

య. నన్ను, గాపాడి విడి చితి? రాజల దమరడా! 

వెరాక్షగుగడేశ్వగ, ముందుగ రిపుల దున్ఫును నందువుర తమ్ముడా! సీ॥ 
వ. అపి ంలుట్లు మినిమోాణినదుఃఖంబుచే వగచి రాముండు 

మూర్భిలిన ననచరులు దేర్చిగి. ఇంతలో వానునుంతుండు సమిోాపించె, 

అదిసూర్యోదయం ఒని కపులు తవాతహాపడిరి, రాముడు గన్ను లు( 

డదెబుచి నూాచి, 

తో, పగవారికి దోడ్సడుగద సూర్వ్యు(డు! తెగువతోడ బాడి 
పడీని!! తగ జా యితేనికి దనకులజులపంలు దయజూపక వచ్చెడిని॥! రామ॥ 

వ, అయిన నేమి! యాచండకిరణుని మతో-దండ చండకాం 

డంబుల పాటుసే్ససివం జూడుండని కనుకొలుకుల. గోపాగ్ని కణంబులు 

ఫొటపొట చాల = 

తో; (బహర్మ్రండంబులు (బద్దలు 'జేసెడు (ప్రళయ కాలళిన్చభంగి 

(బ్రహ్మాది దిశొపతులు నెజది గంపంబునొంద నుప్పొంగి! రామ॥ 

కోదండము చేళానికొదాస్ర్రగు గురుతుగ సంధింపగను! నా దా 

రథికి ననియె బుక్షు,పతి యతివినయను దోపలను॥ రా॥ 



480 శ్రీ మోతు గుండ రాహాయణముంవారిక థం 

నవతోజఖు: అదితాళేము, 

పగం గొన నేటికి రాఘవా! నీకు ॥బగ॥ జగములు నీశరసంభాన 
మునకుం దగ నడవడనడ కెను గాదె! 1పగ॥ వానుకుంతుండు దోణా. 
(దిని చెప్పుడు! గనుగొను మర్కాటుంకు గాడు! ॥పగ॥ ఓవధీదిధితు 

లొస్సలో నెమ్మది బూమం డనుళోనేల ॥బగ॥ మోక్ష గుండవర, యి 

త ణమున గవీముఖ్యుల నెదురుగం బంపు॥ పగ॥ 

వ. అని యిట్లు చెప్పుచున్న తలో... 

క, హనుమంతుడు ద్రోణా దిని 

గొని నచ్చియు మోిలనుంచి కూరిమితోడ౯ 

జననాథు చేరి ముక్కి-యు 

వినయంబున నిట్లు పలిశే విశేదము గాయక. 

తో: పోన్రనప్యడును సోంలటవ చ్చుతేలిః (దోవను బహుువిమ్ను 

ముల !దొ వచ్చుటచేః ద3నసిపీ దప్ఫుకు గాచిఫానుండుదుడ యులు॥ రా॥ 

వ. అనీ పలికిన రాముండానందంబున నిట్లనియె. 

క సీశేటి తప్పు లున్నవి! 
కాకుర్భ కులాభి వృద్ది గలిగెను సీచే; 

నీ కార్య సువ రొనగ్రురు ! 

నాకారిమిహితుండ సీను నగచరన గా | 

వ, అని కొనియా'ణి, అంత సుగ్ సవ్రుండు సుషేణునిం జూచి, 

గ, ఇంక జూ గోల గపులు నీ ఏన్నగ౧బు 

చెక్కి, దిప్యొాషధంబుల నెత్తి తెచ్చి 

లత్మణుని కిచ్చి _పాణసు ల్షడయం జీయు 

మనంగ, నాతండు గపులతో నది) మెక్కి-, 

న. కలయం దిరుగుచు నా యాసల విశేవంబు లగ చజలకు. 
'దెలుపు చు శీళు)ంబున సుషేణుంను... | 



యుద్ధకాండము * జీ1 

ఆల్ సట యా శంస RR . లో ఆ జల త్, స్వచెళ్భమధములు దెచ్చి లథగణున కిచ్చి [ప్రయోగింప 

గను! తేచ్ళ కీని న త్తటిని వా,ణములు దనరవచ్చె. (గన్మాఆను॥ 'రాను॥ 
[1 న en) 

అప్పును పాను అందాలు గోొలువలొ సాలవ్ష్మణుం డబు లేచి | తప్పక 

రాముని దరి మొక్కిన చనుగ్దని గరములు సాచి॥ రా॥ 

న. బేననె () యాలిగనమఘు చేసికొని కచ్నుల నానంద బౌవ్చం 

బులు దొరంగ చుతినున్న హనువు! తునకు (శ్రి రాముం డీటనసి యె : 
C౧ 

కీ గస ఏ అరితాళీము... (గొతమ) వలె, 
ఆలి |] 

పావనమూ _గ్రిపి పరమబంధ్ధుండవు, పావని తమ్ముని | బతికించి 

శేనలనుక్ళకము గీ గ్లియు గంటిపి ఏ నే వెలనితి ధర నీచెలిమి॥ పావన! 

పాయక సీవలెం బరహిత కార్యము జేయగ నొరులకు జేతగాదు) నీయు 

పకృతికిని నే బతు పళ్ళతి జేయుట “కేదియు వీతిలేదు! పోవ! 

మాతపుంవ రాధ్యశుసికరు ణా Er గలుగలోం 'వెలసెదను; ఈవ్నీతి 

నాపద టీపయు లీక సుగథ్నీతముగ నిగం (బబలెదన్సు! పావ॥ 

అని ఖౌఘీంచి యిమ్మనషతు బెషటిచోటం బెటి రః వ అసి ఇయం యుష్ప స ప్ప రుం ట్ర్ రమ్ముసి 

చప్పి మంచిదని సన నూన నంద రును లేత జంబునం గొని వోన్రుచుండ 
MN 

జలధిమధ్యంబున రాశసులుచాచి సోయి చెప్పిన, రావణుడు గోవించి 

నంధుకర ౫౯ నికర నూలజం౧ఘ మహానాద నుహోన క్ష) చతుర్వ క్ర" 
(rye) ఎంటీ. PO ER అని per.) 

సుఖ రాఖి సుబ బాన నారు గదా ముసలాడి సాధనంబులతో నడ్ల 
ఉలి 

గించి ంలుటునుసుస్నాగు . 
Pr 

తో: ఎగ రడీ వష. స్స్ చను AH! యా నొర్గిని బఎడ"వే యు! 

చిక్కి-అ నున లెం జీయకున్న నినుం జీలుము యుద్దము చేయు! రా॥. 
అం గ 

వ. అని బహువిధంబుల ముసరి నొప్పించినం గోపించి యుగా 

కారుం డై, ... 

తో: కాల దన్నుచును, కేల (గుద్దుచున్కు వాలముతో విసర 
చును | వేంసంఖ్యలగు పీక రాతసుల నేల గూల్చి నవ్వుచును! రా॥ 



42 శ) వూరారుగుండే రామాయణ ము_బారికథ. 

వ. కొండ గొనిసోయి యెప్పటితాన్రున నుంచి వచ్చి రాము 

నకు ననుస్క-రించి పోయునచ్చిన తేన సంగతియు శెండుసారులును 

దనకు గలిగిన యాటంకవులు విన్నవించె, పీమ్మట నానరు లందటు 

లంగలోనికి జని సింసహానాొదాబులు వేసిరి, అంత సూర్యోదయం వాయె 

అప్పుడు, రాముండు లమ్మణున కిట్లనియ : 

తో: అనుజ, నాదు భాగ్యంబున శేసియు నిను (గన్ను బడ 
సికిని | యనిలజుం డను ఘనమైన నానే నాపదట్ట గడచిలిని॥ రామ॥ (డొ 

ప. అనిన, లత్హ్మణుండిట్ల నియ న 
cv) 

శం. ఖైరవ్ : అట తౌళేమ్సు (నమిలాం) సలి. 

ఇక నేటికి జాల మినకులతిలక ! మూా"జేల యూోజంపగను॥ రామ॥ 
వ్ర సకలము చెలి సిన స్వామి, మోకు దెబ్బటకును శకుడ 
నెదునే॥ రాము! ఇ! మనుజూవతొార మె అన కారణంబును మదియో 
జింపందగును॥ మును దండకవనమునుల కిడిన యభ యమును ప్ర్ప గాయ 

దగును! రాము! రామ! ఇ అన్నీ కాబ్టికడ నమరులతోడ మి రన్న 
మాట దీర్పును ) మోాతుగుండేశ్వర, దీతతో నీవేల రాయసీశ్వరు 
దు)ంపుము॥ రాను॥ 9 

మరానణునికథ్గ. వా 

వ, కట్లు పలికిన బత్మణుని వాక్యంబులకు రాముడు సన్ను 
తించియుం డె. ఇక్కడ రావణుం ముం బ*గులవల్ల నొవొ గ్రపిని నివ్వెఆ 
గంది సఛాసదుల కిట్లనియె న 

క. మూలబల౧బు నఠించెస 

మూలంబుగ నింద) జిత్తు మొదలగు ఛూనుల్ 

నాబిరి! చిక్కితి నొక్క-డ! 

నేలీల జయింప సగును నినకులు నింకళా, 
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వ. మయదత్తంబగు మదీయామోఘుశ క్రిచేత లత్మణుని బడ 

వైచిన సంజీవని సహాయముచే బునర్జీవితుని చేసికొనిరి. నాచేయు 

యత్నంబులు విధలం బగుచున్నవి, మంతులారా! 

తో: ఐనావణు డన, మైరావణు డన సొరసాతలమునంను! 

ధీరులు గలరు మదీయబంధునులు వారి వాసిట౯ నొందు॥ రా! 

వ, వారు సహాయపడిన రామలక్ష్మణుల నిరాటంకముగా 

జంబుపనచ్చు నని యోజించి తగినదూత నేర్పతిచి, 

కమాచ్, ఏక తాశేము, (గంగ్యావలె. 

మెరావణా! మూవార్త మటీ వినదగు | మైరావణా॥ ధారుణిని 

రాము డనయోను దగునొక మనుజుడు ॥మెరావణా॥ పూని వాని చెలి 

దెచ్చితిని॥! మైరా॥ కపుల గలసి సాగరము దాటి లంకకు చేరిరి | మైరా॥ 

నాకన్న సుతుల, నాకున్నహీకుల, జేకొన్నధృతుల, బోకార్సి యతుల 

భీకరగతులను బీరము లాడుచు బెదరక నిలిచిరి ॥మైరా॥ బెదరించి 

ఎదిరిని జించ్చి విదలించి, యెచురించుధీరు లిం దెవరు లేరు ॥ మెరా॥ నె 

రుల గెలువగ వశముగాదు! ముదమార మోత్షపుర (క్రీ రామునితో? 

బోరాడగ దే శూరాణిసర! చేరి తోడుపడి సోరం గెల్చికడ తేఆంజేయు 
మైరా॥ 

వ అని సమాచారంబు (వాసి యాపతికనిచ్చి దూత నకం 

బాతాళలంక కనిపీన వాడు జని మైరావణ యెరావణులం గని నమ 

సరించి యుత రం బచ్చా, వారు దానిం జదువుకొని యయాశ్చర్యంబు 

నొంది పృత్యుత్త రం బిట్లని ంబుచ్చిరి: 

ర (శ్రీ రొమలత్ష్మణుల నే 

సీ రాతిరిబట్టి తెచ్చి యిచ్చెద బలీదు 

రాగ్జరంబుగం గామా; 

నో రావణ వెటపుమానియుంకుము కడిమిన్, 
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న. అని వాద నీ పంఏనం జూచుసొని యూానందించి రాక 
nee 

క సొమి ణి మూగ వొోీంలున 
ర 

"రాముని వేం గ్ట్టబజయు నానఃఖఖుం గనంాళ! 

౪ 

a ఇ కమ్మ చా "టీ 

చమాయకుం సొచ్చి వాడొ "మెరి కరన పశ! 

న, అయిన, నేటిరాతి) జాగిరూకులసు యుంకం దగు సస యొచ్చి 
Charen 

తో: వానుమంతుండు దో తోను నాకాగముచొానుక నోట్రగా గట్టి! 

యువకుల నరు 2 వస గరుంరు నంచి తొను గనుపుగి | రా! 
g) 

Wu i క న్ లు ల్ 1 శ్ ౯ వ, జొగరనూర్సు తే యుండు సిటి MI జట్టు అరసు పుం టి, 
whe టి 

అక్కడ  సపర ర్నాతీయంను శు రావణం దినపానుస్తు పంల 
ఓ4 స 

గహార్చుండి యూజంనునుండి వాసిభి "ర్వ యగు ముూూపంగ్నీ ంలుట్లును Mm cy 

చున్న ది. 

కీరణానవ ఏక తాళేము. (సనం) వలె 
ల ఎకి 

యువి యోజనా! యవన దోజనా! ॥[మయీమి! స్వామి! సురత 

ముల సరససుఖము ఏను వనినివి రిని | యీమ!। అన్నమా రాతిరి _ నిద్దుర 

మాని మోరెద్దియొ ఈయాజిందు నీరీతి నున్నారి ॥దేని॥ (ప్రాణ 
(» 

పదంబైన భార్యకు నతింగింప రానీ రిహాస్య సు దేసి యున్న దేవిం 
1మేమి॥ మోాకుగుం వేశంప నొవ్న్గ సంకి ల్ప పరామిణమున దెల్పు6 "జీల 

సంబీనా మీ | జీమి॥ 

4) 
వ. అని "వేడిన భార్యకు మెరొావణుం డీట్లసి య 

[1 క (6% 

నీ, రామచందు9ం డను రాజాభొర్య ము దాను 
దండ కాననములం నుండి నోకటు; 

దసకంటుల “జీని యాతని మాస పుచ్చిన 

దయ భార్యను "వేగ దెచ్చి OC 
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జర్చె నంతటం గపి సేనతో? దమ్ముని 

తోం గూడి రాముండు సాగరమును 
గటి లంకకు మణి ముటి తేదామాత్య 

థి రు ఛా 

పుగెమిత్రుల నెల్లం బూలియం జేయ 

గీ, నొక్కాటరుండు. చిక్కి. రావణుం గుక్కు దక్కి 

నన్ను బాసటగా గో దన్ను అరసి 

మాయ సంధించి రావు లత స్ణణుల6 దెచ్చి 

కాటి so బలియితు, గంజనయన 

ALY లస అట 4 7 nw ny న్ న న, అసన్క, సిని య హ్యాసిసరత్నం బట్టని యె: 

క మాచ్: ఆదితాళీము. (లేశ కేవల, 

బది యేమిసయనము! హృాదయేళా మానుము | వది! రాముం 
డన నారాయణుంగు దిద్భాము సీత సరి ధర బుకును॥ తదియ్॥ దనుజ 

అన్తే 

రులాంతకుం దప శటియక ఏయమూాతెస్టిబఖొని చెడో దశకంధరు!.డీది మె! 

తేసను గట్టుటకు దాను దాన చక ని వచ్చినరీతిని నున్నది! యిది 

[య॥ముంనగుగ. జని సీను మోతుసండరఘునందను వునపురి కిందే 

నీల!ని | దమి!! 

శ whem wl nap os OY ns జో te ఇ వ, అప సారించిన నతిండు సీనక ఖై ర్యకీట్లుని యె, 

క. బోంటీ! (ఫ్రీ రాముల శే 

నాటికి నేవెజను నతేండు నన్నెదిరించ 

పాటి బలిమ్లందు గాం డిం 

“కీటికి పగి చదవు! పోయి ౧ఖపు'జే. తేత్తుక, 

వ, అసి పర సాహాసంబున లేచి తళ ఇమే లంకాపురమున 
యుద్దఫూాసుం జీరి విభీషణ 'వేవంబున హొనునుంతునితోం గొంత ముచ్చ 
టించీ వీమ్ముటు సానుమద్వాలనిర్మిలి నుగు కోటలో బొచ్చి, 

తో; అచ్చట సొకలిలయందు. బండీ యుస్నట్టి రామలత్ష్మణుల। 

(ముచ్చిలి శిలతో వెరాసుక న్మిదల మునింగియున్న యాఘనుల॥ రా| 

66 
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వ. శెకొని బయటవచ్చి యాంజనేయునితో మాటలాడి యతి 

'వేగంబున రసాతలంబున నున్న తనమందిరంబున నొళిల యుంచె. తేద 

సంతరంజ, 

తో: మరల విభీవణుం డరుగుజెంచి, “వానునుంత, పాచ్చరిక!) 

యనంగ | ద్భరణోం గ)న్ముజు నచ్చి తీ వె మన దనుజుండు లో జని 

కనలో॥ రా|| 

వ. రామలవ్మణులు లేకున్న సుగీ పొదికపులను లేపి యంద 

అుగలని పెలుపలీకి నచ్చి పహానుముఏతునిం జూచి పోవాోకారంబుబటు 

చేయు చు... 

వసంత వ అటతాశీము = (మే? లీదువలె- 

చేరు వే రకటా! మునసాములు॥ లీరూ॥ టే రెన్నగును బన్యఫం 

చినచోటికి రా రను కొంటిమి! రానులమీష | 'చ్రేగు॥ మనము నేల 

కునగానె కనుసెియుండియు, మనం మాయమనుంచి కొసనేమె 

నెవ్వండో॥ లేసు! అడుగులజ"డవెంబడి సీన్స జనిన సిప్పుథ చావులో 

గనుపడగలరు! దొరలు! లేను! రాతసేసస్టైుుంయు. రావణానురుండు 

మోాతుగుండశుని మోసముపున్ప్చెనోపు!! లేరు॥ 

వ, కాబట్టి త్వరగా నీవు చది జయను. బొంది నున పఖుస్రుల 

గొనిరావలనసనది యవి 'పాచ్చరిక చేసి సు(గీన జూంబవంతొదులు 

(పేలేపం, దత ణంబున = 
CIN 

క, హనుమంతుం డుతహాను 

దనరంగ నాజూడచవెంట దథ్నీఆదశరున్ 

జనియె నికుంభిళకును జ 

య్యన శీరియు నచట నిలిచి యారయు చుం డక్, 

స, అంత సక్కొాడ గర్భిణీ గానుండీన కసోతపట్ని. పుసువపవ్నీ 

కట్రవియె: 
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తో: నరమాంసము డిన నాకు. నోర్కెయున్న ది; దెచ్చిమ్ముని 
యడుగ | బురువపవ్నీ యప్పుడు ముదమున దనపొలతి కిట్లనియె 
వడిగ॥ రా॥ 

గీ, సగముే శిబిరమ్ము మోసమునం జొచ్చి 
గాఢసుప్పుల రాహు-లవ్ష్మణుల య గాంచి 
తేళ్ళ ణము చేర్చ నిజ ర నాతేలగ్భ హమ్మ; 

బేవికిం బలివెట్టు మైరావణుండు 

అతివ, సీ కబ్బు రేపు మాంసాశ నమ్ము, 

వ. అనిన కపోత వాక్య్టంబులు విని యలరి హానుముంతుండు 

రసాతలమునరకు. బోవ యత్నించి యుదకమున దిగ పోవ. దత్చాల 

కుండగు మకరధ్య్వజుం డీట్టని య; 

సంవాదము _ కీతకాన : అటతొళేము _ (మేలయిన)వ శె, 

మ-నమిర సోయెద! వెక్కడ మోయునికి! యెన్యరి వా (డవ్రురః? 
హా_రామునిదూతను లంకాపురమునుంచి రా నాయె నిటు బోదురా! 

మ-ఇక్క-డ సీకిపు జెవ్వరినోంబని మెటిగింపుము నాతోడను, 
హ_రక్క-సి జేనిసి మై రావణు! గనుగొనం జక్క బోయెదను., 

మ-_వానితో చేపని వచ్చెను వెనుకొన వానర తెలుపుముర. 
హ_మానుగ మారాము మాయచే గొనిపోయె గాన వెదుకబోేదును, 

మ-(్రు మోకుగుంజేళు, సీవించుమాతం డి శేమమె వాయుజుండు? 

హ_అమారుతికి భార్య యవనిలో లేదు, నీ వాత్మజుం డెట్లయితివి? 

వ, అనిన మకరధ్యుజుం డిట్లను చున్నా 6డు; 

ద్విపద: ధరణిజ రఘూద్వహునాజ్ఞ బూని 

కోలువలి కొడుకు లంకకు. బోయినపుకు 
మొనసి యూలంక నిప్పుల పాలొర్చి 

నననిధిలోం దనవాలముం దిష్టి, 



తలి శ్రీ మోతుగుండ రామాయణము.వారికథ, 

మున్నీ టి జలముల బుక్కి లించుమియ, 

నస్నీట నతని కఫాంశ నమ్ము. బడియెం) 

బడినంత చాని సాపజి నొక్కా మకరి; 

సడునడి నద్దివేశటిదాల్సి తుదకు 
దె 0 

(బసపించెనను; మకర ధ్వజాహ్ర యుండ 

మైరావణుని బంటు మక రాలయంబు 

జాస్టరంబుంగాతు నెన్వరిం జొరనీక, 

వ, అనిన సంతోషించి ఆంజనేయుం డిట్లనియె, 

కళ్యాణి 2 అదితాళీము _ (మనవివివలె. 

నేనే ననుకోరా వానుమంతు(డ॥ నేనే] మానసమున ననుమాన 
ము వల దిశ మకరధ్యజ, కనరా హనుమంతుండ॥ నే! భఘనముగ సీ 
చెవ్పీన చొప్పున నే మును పొసకించిలిరా వానుముంతుండ॥ నే నా 
కొనురుండ నైనను మంచిది! లంక నాకు దెజన్రుజాసు॥ వానుముం। నే 
మోాశథు గుండరాముని గొనిసోంలిన రాత సుగనంభోను॥ పానువుం॥నే। 

న, అని 'తేవివీిన సంతసిం వి మగరథధ్యజుండు దం (డికి నమస్క- 

ర్యాంచి యిట్లనుచు న్నా (యు 

తో? జనకా! మైరావణుండు రానులక్ష్మణుల నికు గొని 

పోయె౯ । దననగరంబుకును జీన్చెను వాగిని జేవికి బలిచేయకా॥రామ। 

వ. సంకల్ప్సిం చియు న్నా (కు. కాంబట్టి యీమార్షంబున, సూత 
పంబున నీ వేగి కామాకి దే హ్యాలయంబునం పరుము.. సర్వంబును 

'జలీయం గల దని తెళనునూవీన, 

క్ త్ర)సరేణుమూ తుం సం 

తసమున నాొదారి దూతే తరగా జని వా 

యుసుతుండు చరి గామా 

ఖీ సనన చుసద్భృశవి నేక శేముసి, దనరళ, 
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(ఖ 

ఇటు కామాత్ష్యుంబ జే వాలయంబునం గవాటంబు బిగించి 
cr} 

వ. జ, గక్క-డ మరానణుంు దనసతిత్రో నిట్రనుచున్నా(డు, 
(Wn ళా 

తో: భామా! న దని పలికిణివిగదా! రామలక్షుణుల జూడు! 

కశామూాథ్సీ కి బనిగావించన నాసానుర్గ్యము గను నేండు॥ రామ॥ 

న, అసిపటికి నూఫించిన నామె కటకటంబడుచు నడ్డము గావచ్చి 

యిటనుచున్న ది, 
aA) 

కీర అగితాళీము. (అహాబాల) వలె. 
ఎగ 

కయన్యాయ మి మిటుల6ం సేయ నేల దోచెను! పాయక నాచేయు 

నునవ్మినో య నేలను | ఈ స్స “కై కనిన నపకారము చెగడంవేసి శే! చేకొని 

నండి సీ చే. ఉక్కు పొద తే! | రావణుసిరీతిగను సీను 'జడగ వీవగ 

సీరిని చెచ్చినాఫు 'నెకీ॥ ఈ చీవి లేశ, మోవగుండ దేవం డనుచు భావ 

మున నెంచి విభు! బతుకు నిలుచు! -ఈ॥ 

వ, అని మిక్కి- లీగా భాగ చిన నానూట నిరాకరించి యనే 

కరామి సని ఫేం సాయము ధఎబుంంట కొలున, నై రానణునితో గాడి 

(ప్రైరామలమ్మైణు మున్న శిలయతుకొని కామాత్సిగుడిసన్నిధికి వచ్చి 

ఇతి, = 

Mt mm మణుల గయనున బలీయికం గొనూ చూడ ! జగదంబ! 

మేము 'చెచ్చిసిమి ముకొని విరిసి (మింగి కావు ను మ్మృంబ! ॥ రా! 

న, (ను ఎగ్య బులు విని నానుమంతుండు దని పలికినట్టుగా 

ముట్టను | సగం స యే, 

క దున నాశయ ాబుభోపల 

గానం దొావంసి యుండి రాపునులారా 

యావమ్యూజు' గట్సము 

“న్ వ ము గిటెకిం గుండం. జీయు6ండు భ క్తిల. 

క్రీ గన వ ఏరతొళశేము. రాను దందమ)వలె, 

రాఖీ గులారా మవోరంజనంబుజేయు డీకను! అక్షయజల 

ను సస్నమాంసములు వశ నేయుడు గ వావ్రంబులనే॥ రా! రావు 
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లక్ష షుణులక్ నునుముల నేమంయినను బూజించి ఢనుర్గరు,లె పుట యంగ 

నయంబున చెం డిటు॥ రాషసేం! దాషరముక౯ా సగముకొ చెజిచియు, 

వారు మాశక్షపురనరు లయినను నను 'పరందోసి తుస్ట్యినిం జేయగ 

దగు రా॥ 

స. అనంతరము కవాటంబు మూసీకొని మిరు దూరంబున 

నుండు. సమ స్త కార్యం౧బంలు జక్క-పడు నని చెప్పిన వారు సా రించి 

త్యత్రేణంబున... 

క. పూజా దవ్యంబులు గొని 

పూజించి చతుర్వి భాన్న ములు రాసులుగా 

నోజ గవాకుంబులనే 

యాజగద్శ్వరికి నిడిరి యసురవ"రేణ్యుల్ 

తో: అతులితవంచామ్మతకలశంబులు నర్చించిరి మొకకోటి। 
యతిశయనుభుర ఫలా౧చితపేటిక లర్పించిరి ౧ఘుకకోటి॥ రా! 

వ, ఇట్టవెచిన నసవయన్నియు నాంజచేయు౧ క్షు యమణనూ త్రం 

బున భతీంచి తిరగి యుట్లను చున్నాడు: 

తో: వమి “మొసంగుట ఈగాసంబులు! యేరు శృ ప్తి యగు 
మూరు! |! మూమడి యలరయ౫ మటిసలుపుట ధర్మము గా'బ ౧లిక 

మిాకు!॥ రా! 

న, ఆనిను నాళశ్చర్యకలిశ చిత్తులె దానవప్రుంగవుటు. భఛొటులం 

గాం, 

వూరికళ్యా ణి: ఆదితాళేము, (ఆమితోగ 9) వలి, 

భటులార అండి! బరువడి పొండి! దృటిలోన వండి 'బేవీకి దిండీ 

లెండి! భటు!! ఆలస్యమైన నలుగు రాన నేలీలనై స సివ తొ గానదాొనః 

|భ॥ మనయిండ్ల యందు గని యున్న దందుకొని రండి యిందు! దిన. 
తృ వ్జెందు ముందు! భటు॥ వొలువుగ మోతపుర రామ లయ్ముణుల 73 

విని రాశ్షుసుల బో చు నేకదీక్షు॥ భటు! 
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వే. అని "వేగంబునం దణిమిన, రాక్షసదూతలు మహాట్టహోసం 
బునం జని రాజగ్భహము మొదలు (పలొగవాంబును బరికోఢించి, 

శో: మిగిలిన నస్తువ్రు లెగ బెట్టిన యవి సుతుకుమిగులకుండ | 
' దగిలి విదకి తొందర గాం గొని చని దను జేకఘుయు గనుముండ॥ రా|| 

న. కొండలపొవన్సు రాసులుగా బోసీన భోజన పదారంబులు 
సోరణగండ్ర గుండ 'దేవికి రాశును అరిం చుచుండిరి. హనుకురీతుండు 
మిక్కు-చుండ,. ఇక్కడ నగరంబునం (బినిగ్ఫుహంబువం గలకల ధనులు 
మెండ య్యే. అందు. గొందటు నారీరత్నింబు ఎ గుమిమొ ఇట్టనుకొని9: 

హీం. కాస: అటతాళేము. (ఏలాగుతా.) వలె. 

ఈయాగ తంబున “కం తని వగతునె బేడి 1 మూగ॥ చేంలు పాల్ 

సిరుణలుం బోయమని బాధించిరి! “వీడీ మూగ తకు డతిగసములు 
జుట్టాలవిందురు వు యుర్ట్రమాద చాది ఏరిపొట్టన బెట్టతిగ చె॥ నే(డీ న్న 0 

యాగ | అన్మ్మిసను రకు జీఎ చిన్నులి యు డట నై వొమ్మి జేసి ఎతు 
hE ల! 1 ళ Pr ఓ ॥ » చ a 9 సొర స్ట్ొన్సి అమ్మ పరు వె ట్రిసారు! నేండి॥ తేల్ల ఎట సక్చు చిన్నిపీల్ల కొక్క 

నీతు కీన గల గాదు తేకుండగం గొలవటి ఏలు సొచ్చి! నేం! పెండి ట్ శ గు రు దా ధా 

tw 

చిలిసి! 'నేండి! ఈ పగిది నునగీముణు దోపీం దిన పాపాతు ల రూపు 
నూప మోాతుగుండ శీ)పతీని వేడరమ్ము! నేడయాగ। 

కది జీనినటి పిండు మూవీల వొం్మడ్ర నంద బడరుండ చాచి సిడ కర్చిం (sy) We ee రం 

వ. అసి వేవిధంబులుగా నొ కందింపు చుండిరి. అంతట వానువుం 
తుండు రాయిసద_ల్తేపదార్థంబులం గడువొర భోజించి సంతుస్షుంగ్రై దను 
జాల కీట? యె 

తో భత భోజ్య ములు గుఖీనిండ నే భతీంచిలీ నిశం జూలు; 
భీం పద 'రామల మృణులను లోపలికి పంపు డిడి'మేలు॥ రామ॥ 

న. అసిన, వొ చానందించి, 

తో: శరచాపంబులు థరింలుం చిన రామచం ద-లక్షణుల లేపీ। 

సరగున సుముఖభాషణభోావితులుగ6 జలిపి లోపలికి. బంపీ॥ ఈా॥ 
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వ. తలుపు బిగించిరి. అంత హానుమంతుంక్లు నవుస్క-రించిన, 

రొమ-లవ్మణు లాలింగసంబు జేనీకొసిరి ఆమిాలు వలుపు దీసికొని 

వెలుపలికి నచ్చి గుణభరసి వేసిన, 

తో; దిక్కు- ల మంసం (బతిధ్యాను లన టిను దిగ్నింతులు భయ 

పడెను! జుక్క-లు రాలెన్వు పాసులనుుంవబుల బగ్కు-న బగితెను 

దగను॥ రా॥ 

తో 
న, ఆధ్వసి కం FIED భమ భెంతములయి యునుకు చుండ, 

మురొవణుండు వారల కిటసియె: 
యం (4 

కన్న డ'రాగ మువ రొపకము, (౧రియ్ మ) వి, 
ఇ లి 2౫ న ఇకో ఖో he” GA Mr i a లో నో నేల సీనలార ఛి ముపడి॥ వో అనవనీలనారి ముటి రోగా 

(గి 

కిరియంధాం జో కార్చక | మునువాస ములను మునకు నును వసలం 

గ నెంత! ణన శేలంబు వావ వారెనానే ముంద రాష! నీ 

పరిపంధులను నథిం చి మనబంథునె సయట్టు దసరింధిమిసరుం ఏతి సంభ 
pn p 

ముంద నేయు గావనింపకో। పగ ధిర వరొసీగుంంసెపేతుం వత తిక వేను 
ఆ ఇల్ల అట్ల టె న. జ్ ఇట్ట ల, జ | లేని మన రాత్ససన్వ మేఖ దృెసటిమిటట్స్ నో రావక॥ వై" 

() 

న. అసి వారిని బురిళొట్పఫ సహ్ముస్వురిపయి సిసతసాయక మ్ము 
కో 

అలు! ' x) yy f a స లు (గుమిన, న మ్మాటిబయంు ఎనుదయగిం 
(| 

క. బఒబక్కా-క్క-ళర సు వనుఫ్రున 

సెక్కిండి తెగ సిడ దిగిచి యువ దగులగం€ చా 

[లాల 

నొక్కు-న్ముడీ (పంచె ససుర యాఘుల సలల, 

(గక్కు-న నందు నె చదువు 

(౭% 

॥ | ఆటీ బు ట్య! ళు" “7 1 
న, వ్రకు యణ బులి "రిస సుతం చల “౫ స్కీ మురొాన 

[టలు 

అండ పుఘవల్ల భే ఫుట్ సంచర్మగి ఖరపముసి సునాముఖి సర్బ ర. 

ముఖ కరో-టక మును పునయిఖాద పభానుల యముదుంబునకుర బురి 
tp 

కొోలుప్క, నొరు సంహొనొద భుజాస్ఫాలనంబులు. చయిచు నీక కోట్ల 
రాతసదశంబులణో వచ్చి తోక, 
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కీ గనవ రూపకము (జనకనాము వలే, 

భళిరె మాతోడ కలిసి సోరాడ గలళ మూ(పోడ! గడువడి 
జూడ బలువై నవాణకఘులు బజపమిోా | పాణమఘులునిలువన్ గల వేకాయం 
బులలో! నిలలో శూరుశె॥ భళికె। ఆరానణాసుకు డవనిజనే తెచ్చె; 
మైరావణుం డన్న మటి మిమ్ము తెచ్చె) ని రసాతలము చేరితి రిటనుండి 
మో రెకీగిన్ మహికిన్ జీరన్ నేకుతురంకన। భభిరే॥ మాయలు నేర్చిన 
మాతోడ డీకొన మాయబ్బతరమౌాసె మిమ్ము విడుతుమా! కో యని 
(శ్రీ మోమగంజేశ రణములోం సా కుకా జే నుక డాయ (దోయళా 
బాయకా దర మే॥ భల్లి"కే॥ 

న. అని పసంగంబులు ఓయు మన్న దానవహుం తులను గద్దించి 
మరున్నందనుం శుద్దండంబుగా సడ )బువచ్చి, 

తో: ్రైశామునితోం భోరు శ క్రిగళవారా! దానవులారా 
మారాడక మోనోరులు మూనుక మరలిరండు ననుంజీర॥ రా! ఒక 
(తొక్కు క యుక్కు.- దొక్కీ- మో రుర్విని నూలయగంజేసి | లుక్కొ-డ నే 
దీవికి బలి యలు చ్చే ద మక్కు-మారుగా౭ గోసి॥ శా॥ 

న. అనిన, వారీభోవారు నవ్వుకొనుచు నిట్లను చున్నారు : 
పీలురాగము | ఆదితౌళేము..._. (కల్లి) వలె. 

అగా యబ్బా కోతిగద బ్బా ! ము బడు నబ్బా! తీను నిపు 

డ బ్బా! బెబ్బుటప టెం బెడ బొబ్బ బడు చు నాదెబ్బంజూడుమని గొబ్బున 
వచ్చగ॥ దిబ్బా॥ ఖోతితోడ మారొని పోరాడల మాతుధానులకు 
బీతని *నె పణు। డబ్బా తీ ముసఫలముు గాయలు బెట్టుడు ! పాయక 

నిది నుసపైకి రాను పకు॥ డ॥ ఘనమోతపురీళశుని దన వెనుకను నును 
చుక మనపై కురువడి వచ్చె గ| ద'బ్బా!। 

న. అని యపహాస్యంబులాదుదు.. లెక్కంపెట్టక ముసల ముద్దర 
(పాస తిళూల భిుడీవాలాది సాధనం బులు పెం బటుపీ సింహ నాదంబు 
జేసిన యాంజ'నేయుం డుప్పొంగి, 

ధ్ 
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ఉ. కొందటిం బాదఘట్టనల(, గొందజణ వాలము జుట్టి మోదుటక్, 

గోందజి ముష్టి ఘాతములం, గొందఆ జూనులతోడం గుమ్ముట౯, 

గొందజ దంతపాటనలం గో యని కూయుచు నుంకువారలక్, 

(మందగ+ చేసి నొక్క-కుణ మాత్రమున హానుమంతుండ య్యెడ౯-. 

వ. ఇట్లు హనుమంతుని చేతం దన మంతులు సేనాధిపతులు 

వైన్యంబులు నశించిన నలిగి మైరావణుం డై రావణ సహితంబుగా 

సవా సతురంగ వ్ రాజిత దివ్యుశ నక స్యందనం బెక్కి- వచ్చి నారి సారించి 

మారుతి కిట్లనియె : 

కమాచ్ ఏ; ఏకతాళీము_(రామాభూ) వళి. 

శారా! మాపయిక౯ బోర చేరా ళూకుండ వయిన॥ రారా! 

వారు వీరనక మేరు పెంపులేక మారుతి మారితి వారీతి గాతింపలోగు॥ 

రారా॥ తోశ దిప్వుచును, గేక వెట్టుచును, డీకొని చేకొని పైళొని 

పోకార్చితివి ॥ ర మోతగుండధవుముఖ్యభక్తుండవు ! పక్షీ ౧తు 

శిక్రీంతు ఛభవీంతు వృషూటవర॥ రా॥ 

వ, అని దట్టించి పలికి కొన్నిహాణంబులు వై చిన నవి రాముండు 

నకుమనే [తుంచి యిట్లనియె : 

క, నన్ను గదా కొని తెచ్చితి ! 

విన్నగచరుపయిని శరము బచేయంగ నేలా! 

నన్నే వేయును మారని ! 

వన్నియు వాసియును దెలియ వచ్చును బిీదప౯, 

వ. అసిన వారదు రోనషించి నిశి తాస్ర్రంబులు గణ నాతీతంబు గా 

బ్ర) యాగించిన రాముం డవి తన శరంబులచే వారించి యొక్కయమో 

ఘా్ర్రంబు ఏంట సంధించి విడిచిన, 

తో: అది చని యాతని రథరథ్యంబుల' నవసయిడగ6వడి[ దోసె! 

(ల క మణీయొక కదుపును వేయగ వోరి (ప్రాణములు వన! రా॥ 

+ 

ళ్ 
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వ. ఇట్లు పాణంబులువాసి యవనింబడి యంతెలోం బునర్జివి 

తులె కదిసి 

కీర్తన వ ఆదితాళేము---(ఏదిరాా వలెః 

మము గెలుతురా! సమరమ్ముజెతురా। అమ్ముల ముంచి, రొ 

మృగ లించి, మిమ్ముల (దుంచిి (మింగుదు మెంచి॥ మమ్ము! తుక్కు- 

చైత్యులం బడ (గుక్క నట్టుల ముక్కుూవయాంచి, మ మెదిరించి, (తొక్క 

దలంచి, సక్కి-రు మించి॥ మన్ను! మాత పురవర, యక శిక్షయగు ధర 

రాతసులందు లమ్యము లేదు; యాశతణవమందు సిలగూల్తు మందు ॥ 

మమ్ము] 

వ. అని చెప్పుచు. గొన్ని మార్షణంబులు వైచిన రాముండు 

లత్ష్మణునిత, 

క, మృతులై ఏరు పున 

ఏతులయి వునమోంది కిపుడు వెడలెద రిదియ 

ద్భుతముగ నున్నది సోదర 

[(బతుకున “వేదంలున మందు బడయంగ బోలున్, 

వ. వనం జూత వుని యెంచి, 

తో: పటుసాయక ముక్క-టి యొక్కి-డి త పక లశ్నీంచియు 

(వేయ।గుటిల రాక్షసులు గాలి లేచి మప్పటివలె దనుపంయిడాయ॥ రా॥ 

వ. రాముం డాళ్చేర్య పడీ మగుడ యుద్ధంబునం దగులువడి యొ, 

ఇట్లు నూజుప ర్యాయనులు విసున్రులేక రాముండు నాతంబు చేసినను 
స్తా. 

ఫునర్తివితుల నన్సుచుండిరి. ఇదిగని యా రహాస్యం "బెజులంనోరి _ పున్యుపితు లై 

తో: హానుమంతుండు ప త్తనమునశై జని యందొక నాతినిగాంచి! 

వినయంబున సామెను లాలింపుచు దనముచ్చట వివరించి॥రా॥ 

న, ఇట్లసి యడుగు చు న్నాడు; 
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కోనాచ్: ఆదితౌ శ్రము_(ఇటురమ్మా్మ) వె 

వ్ మమ్మా కుటిలకుంతలా! అమై రావణ గొ యెరావణుల నమ్ముల 

గూల్ప్చిన నపుడు లేతురే[మమ్మా॥ మృతులగువారు (బతుకుట గలే! 

శీతిలో మా కద్భుత మగు నిదియే॥ మమ్మా వారు మగుడ లేవక 

యుండుటకు. గారణ మెబీగినం జేరి తెలుపుమా।॥ యమ్మా! మోక్ష 

గుండరాముండు నీకోరిక యిీాశుణమున నెజ వేర్చంగల డదే[!వు | 

వ. అవని యడిగిన నామె సంతసించి యిట్లను చున్న ది: 

సీ నాగళన్యను నేను నన్ను భోగించుట 
శై రావణుండు దెచ్చె నయ్య యిటకు ! 

మెరావణుండును మారు శేళిసిగూడ 
వచ్చునిత్యంబును వలపుగదుర,; 

వానితో గూడిన వీనికి గోపంబు; 

ఏనితో. గూడిన వానికలుక; 

ఉద్దజతో( గూడి యేను. గతిం చితి 

జవసతషములు బోయె జాలు! వండు” 

జచ్చి పోవుట నాకును సమ్ముతంబె ! 

మైన శ్లీరామచం। దుం డహర్షిశంబు 

నన్ను6 గూడుట కొప్పిన, నగచ కేంద, 

వాండ గుట్టు దెల్పునును నవశ్యముగను. 

వ. అనిన, నాంజనేయుండు, 

తో: రాముని కడు భారంబు చేతందగ_సనీమంచమువిజులగకయ। 
భామిని యుండిన భాంతిదీఅనిమం బరగ6 గూడు దప్పకయ॥ రా॥ 

వు ఇందుకు సందియంబు ేక6 డెలుపు మని యడిగిన నామె. 
యుట్ల ని య, 

శవానరాగము ; ఏక తాశేము..(ఎంతని శ్రే వలె. 

హనుమంతా, గుణవంతా, వినువించెద నంత! మైరాపణునుర్భం 

ఖును॥|వా॥ మునుపు దుమ్మెదల నముంటం (గుచ్చుచుండిన గని భాలక్న 
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లను వీ క్రుడివీల వాను॥ (భమరంబుల్ తమచానుల్ వావినవారి. గని 
సమరంబున మాకు జా వెదవినతణి॥ (థమ॥ అమృతంబును గాయ 
యుల డెచ్చి ంలుడీ మిము (బతికింతుము మే మని యనె నవి। వాను 
మంతా॥ అపమొదలున్ యొదబాదల౯ యాషట్స దములు వదలకయు 
న్నవీ వారిపడకలను, అది వెదకియు వానిని జదుప మోక్షపురసదనుని 
వోతను జచ్చెద రసురులు॥ హనువముంతా॥ 

వ. అని తెలిపీన నానండించి హానుమంతుండు తేత్ తణంబున 

గీ, కోటికోటాను సంఖ్య ల గూడియున్న 

తుమ్మెదల నెల్ల బట్టి నాతూబసుతు(డు 

పరగమర్షించు చుండిన భయమునోొంది 

యొక్క-తుమ్మెద యతేనికి | మొక్కి పలికె, 

కీ రన ఏ ఆదితాళేము-(కనల్సి వలె. 

శరణు తరుచరవర, నన్ను. (బోవవే! బరువడి మమ్ము జంపు 
పసివమూని కరుణింపు వెజచి నీముజుగసన6 జొరితిని గావ వే! శరణు! అమ్మ 

తేమువల్ల నసుకుల నెల నమృతుల జేయుచుంటి ముది యిశం చేయ 

మంటి నమరారు లడార్కు సుకుమార శుభము॥ శరణు! వర మోకు. గుండ 
వాసుండు నిశితశరములు వేయ వారు జత్తుర్కు లేవబోరు వుణిమిారు 

భర చేరుదురు ధీరు లగుచు॥శరణు॥ 

వ, అని బహుపిధంబుల. బాార్థించిన నాభ )మరంబును గటా 

శీంచి చంపు టుడిగి హనుమంతు డిట్లనియె: 

తో: భమరవు ! సీయిష్టము-వొ ప్వున నిను సమంబంపక + 
హస) 

విడుతు. | (గ మమునం (బత్యుపకార ముకటి చేయును లేకున్నను నడ 

తు॥రా॥ 
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ప, అది యుపి యనిన వినుము. 

క. ఏఐ రావణభో గాంగన 

యారూథిని బవ్వళించు నామంచంబు౯ 

జేరి యది తొలిచివేయుము 

వారణభ మీక వీళ్ళఫల భంగి నన౯ 

వం ఆతు మెద తముజాని జంతునుల ననంతంబుగా. దోడి తెచ్చి 

నాగ కన్య యొక మంచము ను కణమా తేములో దొలిచి తొత్హణేసి 

యశేచ్చం జని యె. పిమ్మట నానుమంతు(డు రాముని జేకె. అంతలో_ 

తో; రాము౭డు దివ్యశరం బొక-టి బీరంబున ెక్కి-డి వైవ, 

నామైరావణ-యెరావణు లటు హాతులలు..పడీ రా దిగువ! రా! 

ప. అంత జయజయ శబ్లంబుల దేవతలు రాముని న్టోంచిరి, 

వీదప పహూనువుంతునితో స్వామి యిట్లనియె: 

తో: ఈరాజ్యంబును నెవరికింగట్టుద మెవ రయిననునున్నా రా! 
మారుతి! యెజింగిన మణీ రప్పింపుము వారి కిత్తు నింపారా! రా॥ 

వ. అనిన, పానువముంతుండుఒ 

వాంసభ్యని ఏ అదితాళ్గము - (సదావ్రేవలె. 

భజే రామచందపభో, యవభారు జగద్విభో॥ భజే! ళూరు 

డు భక్తుల డొకండు సుగుణుండు గల డిచ్చట॥[భజే! వాం డెవండన్నను 
నాడు లంక కే నోడక జనినపుకు నొక చితము జరిగెను॥ భజే! లంక 

గాల్బ్చీ వాలను జల్లార్పంగం లవణాబ్టికిం జేరి యం దుమిసితిం గళ్ళెను 

॥భ॥ మకరము (మింగిన నది గర్భం బె మకరధ్య్వజు. డన నొకం 

డుద్భవ మయ్యెను! భ॥ మైరావణుకడం జేర నాతల డిడు మారాజ్య 

మతసికి. వరమోాకుపురీశర॥ భ! 

వ. అని వేడిన సమ్మతించి మకరధ్వజుని. బిలిపించి యతేనికీ 

రసాతల లంకా రాజ్యం బిచ్చి యభిషేకంబు జేయుంచె: తర్వాత హను 

మంతుం డనుచున్నాండు: 

mr 



యుద్ధ కాండేము. 449 

తో: ఐరావణుభోగాంగనగల డదాయనుతో చే నపు డడుగ। 

ఎరికి ల యానన్శర్గ్శంబులు వాక్ఫుచ్చెను దాొవడిగా॥రా॥ చెప్పె 

ప్పుడి మెప్వుగ దనతోం జెలలి ఏన గూడ గను । దప్పక నోరినం దగ 

ంనుకు చే నొప్పితి నొకవరతుగను! రా॥ 

న. అదిమేది యనిన, దేవర వారిభారంబుచే నామె మంచంబు 

బుక భరించినయెడలం గూడున ట్లొప్పించినాండ గాన, నాయొడం 

A (వగార మూపు ంలంటికి బోంటు రావె మహా(పభో అని 

గగించిన సమ్ములించి, 

గీ. నాగకన్య గృహంబున “కేగి యామి 

చేత సతుర్భాతుో తనచేతం దత్క 

రంబు స్పృృశియించి మెక్కి మంచుబుమైకి 

నదిపటుకున విత” మోూయంగ లేక, 

స, అప్పుడు నాముండు మద్భారంబునకు క్ నుంచం బోగ్వ లే 

వయ్య నింక నిన్ను. గలయుటలేదు. అని లేచిన, నాగకన్య రాము 

ఏకు నమస్క్య-రించి చేతులు జోడించి యిట్లనియె: 

బోగ: ఏకతాళీ ము_(పగ మేళశ్వరా) వలె. 

రయునాయ'కా ! శుభదాయకా! నిను బాయలే సింక! నన్ను. 

దోయ ధర్మమా! నేం 'జీయుకర్ముమా! నృధా యెగా మదీప్పీతం బహో 

కలంపుమూ॥ రగు! రతి కేళిగోరిత్సి (బతిమాలి జీరిత్సి మొరాలకీంపవై 

తివి! ఏరాళి (దోదితి1రఘు॥ నీచాత్ళు లంటిన పాపాత్ధు గావున, 

మహాత్మ యంటం గూడ దందు. నాత్మ దోచనా॥ రఘు॥ పరిశుద్ధ 

కీయునూ! _ నన్నుద్దరింపునూ! జగద్ధితా! ఫీ వూత్త గుండ కాంత 

పోోవువూ!॥ 

వ, అని యనేశవీధంబుల. బ్రా ర్థించినం ౫రుణాకలీత వాదయ 

డంలట రాముం౦ండు 



శ్ శ్రీ మో ముసండేరోమాయణ మువారీక థ్. 

గీ. తొయ్యలీ, యేకపల్నీ వ్రతుండ నగుట, 

నంటనిను, నీవు భవాంతర మున 

నవనిసురునింట(బుట్లి, కన్యాకుమారి 

set జెరుగుచుందప ము గావించు వేని, 

జాంబవంతుని బడ వై జననమగు దు 

ద్వాపరన్మనం గృహ్లా వ తారమందు 

పేేయనిగ నిన్ను నే స్వీకరింతు! 

నకుగుము! తపమ్ము సేసి కృ తార్గ వగుము. 
థి 

వ. అని రాఘవుడు లేచి అమెను వీడొ-ని లంకా పయాణో 

న్నుఖుండయి హనుమంతున కిట్లని యె; 

తో: రావణాసురుని లంకాపుర మార ము దుర్హను నుటుగాొన | 

నేవిధమున మన మేగవలయునో మొజుంగును వే స్, వసిన॥ రా॥ 

వ. ఆంజనేయుం డిట్లనియె: 

శేదారః రూపక ముం (కడుదమా) వలె. 

కీర ఘుకులతిలకా పో రపుశున్ దీని నిద్దుర నుండుటగార 
ణఆముగ దాశెజుంగరు॥ కీ) రఘు ఘు॥ నేనెలటుంగును గానక్, యానమనై 6 
యీానిమివములో నచటికి మానుగ మిము వముటి 'సేర్తును! ey] మన 
మక రధ్వజుని౯ ఘనముగ మాయనుజు జెక్కు-, ననునీ వెక్కి-ననిపుడే 
కొనిపోదుము॥ శీ)! ఈక్షుణమున నరిగి రావసుల౯ా వీతీంతును శిశ్నీం 
శువ్రు మోవపురాధ్యత లెమ్ము! శ్రీరఘు! 

వ, అని పలికిన నానందించిరి వానుముంతుడు రాముని, మకర 
ధ్రాజుండు లక్ష్మణుని, మూపుల చనెక్కి-ంచు కొని వచ్చిన వమౌర్షంబున నే 
తృణకాలంబులో ౪౦ కొనగరంబు( చెర్చిరి. మకరధ్యజుండు స్వ రాజ్య భార 

నిర్భహాణంబు కొజుకుం జనియె నంత___ 

క, ఫీ) రామలత్ముణుల? గని 

యారవినందన._.విభీషణాదు లముందా 
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పారమపహానందంబునం 

దేశి విశెమముగ సన్నుతించిని భ కి౯, 
వ. రాముండును వాదిని మిగుల సమ్మానించి యిట్లని యె. 

కమాచ్ః ఆదితాళీము. (కరుణాల)వ లె. 

విసనాశే మోరు! వినినారెమో రే! ఫఘనులైనవారు ననుం చేరి 

నారు! కొనిపోయినాకు! విని॥ మైరావణుండు మటుమూయకాండు! 

వరావణుంకు నతివికనముండు |విని! మాసపోడంబోరి మముంజంపం గోరి 
యేతెంచి తనుపురి కెక్తుకొఎ చికి ॥విని॥ ఘన మోాకుగుండమున 

నిల్బియుండ నొనగూడ నండ హనుమంతు డుండ విని! 

న. లేకున్న దుర్త్హను మైన పాతాళలంక నుండి యాదుర్మ్భార్టుల 

నిగహొంచి కన్ముఆ రాంగలుగుదుమూ! అని నాగకన్యావృత్తాంతము 

మొదటు యావద్వ అతైంతిములు వివరించె. వారందజు రాముసింగొసి 

యాడి హనుమంతుని శ్లాఘం చిరి: అప్పుడు హనునుంతుండు..._ 

తో. అనుకుల (బోవ నసుకుల (దుంప6గ ననతరించితిరి 

స్వామా[1తవము శెవ రడ్తము దాకిన ఏకుతు రె! దాసుంకు సేసినబేనమి॥ రా! 

వ, ఆ రావణద్వ్యయమును సంవారించిన రీతిగానే యిశ నీరావ 

ణాసురుని రూపుమాపి లోకంబు లుద్ధరింపు ము! మహా పభ! 

క మెరావణు నై రావణు 

(గ్ర. రాముడు చంఫీ మరలం చేగెనని సమా 

ఇవారము చారులు దెలిపిన 

నారావణు! డరిగ్ కుకు నా రాధింప౯, 

న. దీనాననుం డగుదు రావణుడు కులాచార్యుండగు శుక్రుని 

పంతం జీరి నమసంారించి యనుచు న్నాండు. 

తో; ఒకదుఃఖము నా కొదవెను మునివర [పకటంబుగ రఘు 

వరు బే! సకల బాంధవ్లులు సచివ్రులు బుత్రుఎస మసిరి బలహీనత చే! రా! 

8 



ఉరీలీ శ్రీ మోయమీగుండ్రామాయణము.వారీకథ , 

క, కావున నాకు జయం బిం 

"కేవిధమునం గలుగు. జెప్ప వే గురువర్యా ! 
నావుండు శుక్రాచార్యుడు 

రావణు ఏన్నీంచి కనికరంబున. బలి*న్, 

జంరఘూటి: ఆదితాళము. 

హోమము చేయలో నీ విపు డోమనుజూశన యురువడిం 

బూనుము నీవుముతో శేముముతో నే నుంత)ము లుపదేశింతు సామ 
(గులన్నియు6 గూర్చి ॥హోోే। దివ్భమా రథరథ్యంబులుది వచా పమును 

దృఢసాయకములు సవ్యముగా సాంగినను; హవ్యవాహనుండు మెచ్చి 

భవ్యముగ నిచ్చు సకు ॥వోోే॥ అంతట నిన్నెదిరించెడు నుతవారు జగ 

మం దెవ రుండరు పంతమున బవరమున. (దుంతువు (శ్ర మోక్ష, 

గుండ కాంతుని లక్షుణు' గపుల ॥సహోగోే॥ 

వ. అని తెలిపి హోేమమంతంబు ల పదేకించి చేయవలయు 

విధులు తెలివి శు కుండు వొ మున రావణుడు ద్వరగా వచ్చి లంకా 

దాగరంబులు దిట్టఎబుగా మూయించి, 

తో: పాతాళంబును బకువడి బోలిన లోంతుగబ్లు వుందిరము 

యాతుభానపతి యటు నీర్భించియు నందు చేరె. దాం గరము ॥రా॥ 

వ. ఇట్లు జెరి గుహాద్వారంబున కొక్క రాయి యడ్డంబు 

వేయించి లోపల నిస్టాగరిమ్టుం డైన వేదోక్త విధిగా ననలు (బతిస్టించి 
మధు మాంనాజ్యాది (దవ్యములు చేకొని వేల్చుచుండె, నాధూమంబు 

దివినిండిన గని విభీవణుండు రామునిం జూచి, 

తో; సా్టమి రావణుంకు హోమము చేసేను వో్యోచుపీధి నాలీల; 
ఢథూమము లేచెను! దురమునవాని నెదుర్కొన తేరంటపోల॥రా॥ 

వ. కాంబట్టి యది సొంగంబుగాకముందే వానరులచేత హరో 
మంబు జెట్వింపు మన రాముండు మంచి దని యాజ్ఞ వెట్టిన, 
కతా చ్ ఇ కాగా 



యుద్ధ కాండము, 458 

క్ పదికోట్ల వానరులు స 

మ్ముదమున నటులంకంజేరి మూసిన తలుపుల్ 
బదములను బగుల(దన్ని యు 

వదలక లోపలికి నేగి వారనియలుకన్, 

తో. తురగశాలలను దూలటణి కూల్చి రాతులను గుణ్ణములం 

బొడిచి! కరిశాలలకును నరిగి మావటులం గరు ఎను శ్రణమునవడంచి Hoi 

న. ఇట్లు కపులు లంకాపురంబున దిరిగి బహుభంగుల భంగ 

పణునుచు వెదకుచున్న రానణుని పోయబడి దొరకకున్న విభీషణుని 
భార్య సరమ హస్త సంజ్ఞ చే, జూపీనం దత్పదెశం బెజింి యంగదుండు, 

తో; గుహకడముగా6 గూడి మున్న శిలం గూల దన్నె. జూర డ్ క్ 
నుగ। బహువెగంబున వానరాళి లోపల. జొచ్చిరి మొత్తముగ 1రా॥ 

వ, ఇట్లు గహూలో. బ్రవేశించి కన్నులు మూసికొని వోమంబు 

(వెల్చుచున్న రావణుంగని యంగబుని యనువుతిని వానరులు. చెలం 

“ర్రేంగిరి, 

"బేగడ ఏకతాళీను. 

చెటిచి వేసిరి చెలంగి హోమమును॥ జెజిచి! తరుచరు లందణు 

దానవేందు) ముట్టి! చెణిచి॥ రావణాసురుడు రయమున వేల్వంగ 

నావేళ జేకొన్న యాహుతులను లాంగి! చెజిచి! హోోోమగుండమున 

నున్న య ్ఞైళుని దామసమున వేజే తలగించి చల్లార్చి! చెజిచి! ధర 

మోతగుంజేశు దాసులు రానణుం గరముల (గుద్దుదుం గాళ్ళతోం 

దన్నుచు॥ జెటిచి॥ 

వ, బహుప)యత్నేంబులు చేసినను వాండు జలింపక నిస్థాగరి 

ష్టుయడ్రైయున్న నంగదుం డప్పుడు, 

తో : మందోదరి వరమందిరమునకు( బురందరుమనుమండేగి! 

తెందర నొందుచు సుందరి వగవగ ముందల; బట్టుక లాంగి! రా! 



44 శీ మోకు. గుండ రామాయణము వారిక థః 

వ వ, రాక్షస స్త్రీ లందు బెల్లుగానేడ్చు చు మొజి పెట్టుకొనినను 

బోేనీక మవోట్టహాసంబున గుహలోపలి కీడిచికొనిపోయి _ రావణుని 

ముందర జేర్చి యిట్లనుచున్నా(డు 4 

గీ, రాముసతి. జెజబట్టిన్మరాతువుగద! 

రావణా, తెచ్చితిని నీదు రాణి వాస 

మిదిగొ! విడీపించుకొనుము నీయీపుంజూవి ! 

మబుంగు దభుగుల( దాంగుట మగతనంణె | 

వ, అని తూలనాడి పలుకుచు మందోదరిని విడువక వేధించు 

చున్న నామె భర్తను నాలింగనంబు6 శేసికొని, 

తోడిరాగము ఏ ఆదితాళీము. 

దనుజేంద, దిక్కు- లేనిడాన నే నైతిని! వనచరుం డీడువల 

వె నానుదుట (బ్రహ్మ! దను॥ నాకూర్చిసుతు. డుండిన నాకింత వెత 

గల్లునా! నాశేశవైరి మనల లోకులు నవ్వ నాయె॥ దను జేంద)। 
చిచ్చొడి గట్టుకొన్న 'చెన్నున సిత నిటు చెచ్చిన పాప మురకదీజునె 
-వేధింపక॥ దను॥ (స్త్రీమోతుగుండ దేవు చేతను నోడి నీవు హహోమము 

చేసి గెల్వంగా మించి వచ్చినావా॥ దను బెం ద॥ 

తో: మాయలు మంత్రము లాయగ )జుతోం బోయెను 

సాగనవ్రుచాలు !॥| సనీయుపాయములు నిలిపి రణంబును వేయ. బొమ్మ 

కడుమేలు॥ రా! 

క, ఈహూోోవము మేల య౧ంక.ఈ జనిం 

యాహవమున రాముసాయశకాశ్న లకును జూ 

-రాహుతి వగు, వముధవా వె 
ర యై 

- చేపా నొసంగి శరణు-ంజొరుము దినకరకులునికొ, 

వ, అని కఠథోరంబుగా ఒలికిన విని దశాసనుండురోషదంద వ్యా 

మూాన మానసుండయి దీర్భ నిశ్వా సంబులు వెడల. గన్నులుదెజుచి 



యుద్ధకాండము, 4ర్ర్ 

భార్య వడిన బరిభనంబు జూచి చేతియాహుతులుం గిగంది వైచి ఖడ్దంబు 

బూసి, 

తో? అట్టహాసమున నంగదువా స్తము నదరంటలో _వేయలోను! 

దట్టున మందోదరిని ఏడిచి యూతండు మూర్చిలి ంలులంబడెను! రా॥ 

వ. అంత హనుమంతుండు కోపాగ్నులొలుక లేచి, 

త్రో : కులిశ నిభం బగు బలుముస్టిని సకదితలలు నొవ్వం బొడువ6 

గను,! అలిగి వాండు బయి కడరు నంతలోం, నంగదుండు చెలిసియును!! 

రావణు తలలదగంగ బొడువగ  బీకమున వాండు ఖడ్డమున | నావా 

యుజ మణీ యంగదు గదతో నపుడు మోందె రోషమున! రా! 

వ. నల నీల గజ శతబలి మైంద ద్వివిద గవాతు గంధమాద 

నాదుల బరిఘ ముస లాంకుశ శక్తి ముద్దర తోమర గడా కుంతాది 

సాధనంబులం బొడున, వారును రోషతా నూతులయి కాళ్ళ (దన్ని, 

బిడికిళ్ల. బొడిచి, పండ్రతోం గ ఆచి, గోళ్ళతో బటీకి పాలంబుతో విసరి 

(వేసి నొసిసి నోప్పించి వేగంబున రాముని. చేరి యావార్త డెలికిరి, 

అంతే... 

న భార్యకు ననె దశకంఠుండు 

ఫెొౌర్యంబున నేను బోయి సమరనులోనళ్ 

సూర్యకులులం బవ౫ోందుల c 

గిర్యము బుటమార్చివత్తుం గ మలదళాత్సి ! 

న, అట్లుకొ నినాండు --- 

తో; రామునిచే రణరంగహాతుండనెన రమణి మోక్షముం 

గందు। బాములలుడుట స్వభావము ప్రాణికి వలదుమానుమాకందు!॥ 

రామ 

వ. సీతను బొరిగొని ర వన్నీ పవేశంబు చేయు మనిన, మందో 

దరి లుటసి యొ, 
(nN 



శ్రర్6 శ్రీ మో తీగుండరామాయణము-వారిక థం 

జం రఘూాటి: (లిశజాతి. 

బల వద్విరోధ మేల పయింబడి పోవ మేల! బాలిసిరి సుతు 

లెల్ల! బొలిసిరి హీతులెల్ల(! గల్ల గెలు బొందు టిశ జెల్ల! బలవద్వి! 

(శ్హ్రమోత్షగుండవిభుండు (శ్రాపతి యగును జూడు! మామేటిడోడ 

సూడు వేమటు గడుగీడు మూడు! నామాట ఏనునేండు! బల॥ 

వ. నిన్ను వధించునిమి త్రమై యిప్పుడు దథశరభనుతు(డంు 

యయోధ్యయందు ఖీరాముం డన నవతరించె. ఇది సశ్చయంబ్బు కా చేని 
(తిలోకవాసుల నొక; పెట్టున మార్కొ-నం జాలినయిం (ద జిత్తు లోనగు 

భఛూరుల జయింపణగలుగునా! నీకును జయింపరాదు. వినుము. 

తోడిరాగముః ఆదితాళము-(ఫరజు) వలె, 

(శ్రీరామునితో సరివా శెవ్వరు ధర॥ శీ॥ దోరెను డాటక్సి 

దొస్తైవిరాథుండ్యు మారీచుండును (మగ్గి స్రజాధర॥ శ్రీ॥ ఖరదూపణు లే 

గతిం బట్టిరొ! సోదరిపరిభవమును బకికింపు ధర॥ ఫ్రీ _అతికాయుండు 

మొదలైననుమూరుల గతి యేమైనది! కనుపడదా! ధర॥ స్ట ఎవరిని 

జెట్టుక యేగెద వని కిక నవని మోక్షగుండాధిపువైధర॥ శ్లీ॥ 

వ. ఈ సొరివోయిన నీకు మరణంబు దప్పదు జరామరణంబులు 

లేకుండ మాతేం|డి నాకు వరం విచ్చెను గాన్న నేను సహగమనంబుం 

చేయ ననువుగాదు, వ్యర్ణముగా€ బగం బూని చచ్చుటకంకు_. 

తో; మనవిభీవణుని మర్యాదగ రమ్మని నీరాజ్యము గట్టు! 
చనువున సిత నొసంగి రాఘనవుని శరణు బొరుము; చేపట్టు! రా॥ 

వ. ఆమసహానీయుని కొలువు చేయుటకంశు పరం జబేదగలదు. 

నిరు పాధిక ఇాశ్వతి వై కుంఠ సామా జ్యం బేల వచ్చునని బోధించిన, 
భామినికి రావణు. డిట్టని యె: 

క, నాకొొదుకు లెల్ల. గాలిరి! 

నా కీ రాజ్యం వి కేల నగరంబేలా? 

రాకొమరు శరణు. జొచ్చిన 

నాకస్థులు నన్నుుజూచి నవ్వరె చెలియా! 



యు జ్ఞ కాండము, ఉర్? 

వ. కాం బట్టి నేను సీత నిచ్చిశరణు. జొచ్చుట లేదు. యుద్ధంబుం 

జెసి గలిచెద. గెలుపు లేకున్న రామునిచేం జచ్చిము క్తిని బడ? నిదే, స్న్ర 
జింతింపకు! తలగు నుని రావణుండు యుద్ధసన్నద్దుండ ఏలు, = 

రావణుని మూడవ యుద్దము, 

తో: బ్రరువది కన్నుల నురుకోపాగ్ను ల నేకకణము లె రాల | 

చరణ ఘట్టనను ధరణి యనుర దిక్కరులు బెవరి కడు సోల॥ రా॥ 

వ. (ప్రస్థాన భేరి వేయించి సకలాభరణభూవీతుండ యి కొటిద్వ 

యను టి కాసంభరిత దివ్యస్యంద నారూఢుండంలు బరశు ముద్దర (ప్రాస 

భిండివాల గదా పరిఘాడి సాభనంబులు ధరింలుంచి యసంఖ్యాత 

రాతస దళం౧బులు నేల యూనిన ట్లుభయ పార్మస్టంబుల నడ వంగదిలి రణ 

భూమిం (బవేశించె. అయ్యవసరంబున--- 

తో: భూమిోా(ధంబులు భూమిరుహూములు బూని వానరులు 

దెచ్చి! తామసనమున నాదానవసేనల తలలు వగులంగా వెచి!రా॥ 

వ, గద్దించి మిన్ను (బద్ద లగునట్లు శకికలు వే ముచున్న వానరుల 

పయికి గదిసి, ఖడ్తరోము సర్పరోమ వృశ్చిక రోమాగ్ని వర్దులను రాకు 

నులు నలుగురు భీకరంబుగా నూార్క-ని, 

కనా-చ్ రాగము ఏ రూపకము 

ఎందు బోక నిందు నిల్వుడి | ముందర రిపుసందోహములం 

వోలిన చందముగా॥ చెందు! పొందుగ మూముందర మోాపందెంబులు 

పనికిరావు! చిందర వందర జేసి పురందరముఖులందజు గన, (మందిం 

తుము నిందింతుము॥ఎందు॥ మోవగుండపతితోడను రాకుసులు గెల్చు 

టై యాతణమున నచ్చినార! రూశ్రాముల వీశీంతుము శిశీంతుము 

భఖీంతుము॥ ఎందు॥ 

వ. అని పలికి కసికుసగి బొధిందుచుండిన, నాంజనేయుండు 

ఖడ్లరోముని, నంగదుండు సర్పరోముని, నీలుండు నృశ్సికరోమునిం దాంక్తి 
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తో: కడుభయంకరముగా యుడ్గంబును గావించి యనంతరము! 
వడీం చెడం బేసి [(ధువంబుగ దనుజుల మేడియిం చిక ఫ్రీనరము॥ రా॥ 

వ. తదనంతరము పగ్మడెండుమూర్తు లేకీఛవించిన మారాండు 

భంగి మండిపణజుచు నగ్న వర్దుండు నిజశరీర జవ తాగ్ని కణంబుబచే బాన 

రాటన్రల దహించి వాట్లాను చుండినం గోకించి రాము డు--- 

తో: వరుణవాణమును వడిసంధించిన వాడి ముడిగి చానవ్రుండు, 

ధరణిని. గూలెన్కు చానిం గనుంగొని తామసమున రావణు(ను॥ రా॥ 

దశ వద నస్థిత దంతేఘట్ల్ట నము. దగ సలిపినమాతమున | దశదిశలు (బతి 

ధ్వను లీచ్చె వసుంధర గంపించి భయమున॥ రామ॥ 

వ. ఇట్లు తేన (పతాపంబు జూపి సింహ నాదంబు౭జేయు చు, 

శామున కభిముఖుంపుగార దనరథుబును బఅవీంచి రావణు డిట్టను 

చున్నా6డు, 

సౌవ-కీర్హన ఏ రూపకము-( వేటాడు) వలె. 

నాసరి యెవరు నోర॥ నాసరి॥ నాసరివా "రవ్వరు విను: నాక 

మర పాతాళము లీసున నే విహరిందిత్సి వేసరకయ ఏవీంచితి!నా 
సరి॥ గరుడోరగ విద్యాధర గంధర్వాప్పర చారణ సుర గుహ్యాకయక్షు 

నిశాచర కిన్నరవరులందును! నాసరి॥ కై లాసాచలమె త్రితి! శూలిని నే 

మెప్పించిలి 1! చాలించిలి లంకను బహుకొలం బజువరబలమున! నాసరి। 

మానవమాతు/డ వ్ వసమానబలుని న న్నెచురంగ బూనుదువే ! 

మోక్ష గుండపురవల్లభ! వివరించిన॥ నాసరి॥ 

వ. అనిన, వానియవలత్షుణ (పసంగంబునకు రాము జేవగించి 

నవ్వుచు నిట్లనియె: 
క, నేవినియీ ! యుంటిని మును 

నావాలిని6 గా_ర్రఏర్యు నాహావమందులు 

సీ వెదిరినట్టివిధమును 
రావణ చెప్పంగ వలెనె! రవిక ననికీళ్ఞా 
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వ. అనినమాటలకు రానణుండత్యంత రోవసంభరితస్వాంతుండయి, 

తో: భానుపంలుకి జను స్వర్భానునిగతి ఛానుకులుని పయి కడ 

రి | దానవనాథధ్లు6 డుదగ బాణములు దలగ(క వె చెను దొడరి॥ రా! 

అందుకు. (బతిసాయక యులు నారఘునంద నుం డటు వేయంగను! జిందర 

వందర6 జేయుచు దనుజుంకుం జెలంగచు బైకొనం దగును! రా॥ 

వ. అప్పుడు దేనసారథిని మాతలినిం జూచి ఇందు డిట్లనియె: 

సీం కాఫీ.రాపకము. శివ కివి) వలె. 

మాతలి! గనువూ 1! సీతాపతి యాతుధానపతీవోరుట॥ మా 

తలి॥ భూతలమున రాము డుండ, నాతండు రథమం దుండుట, నీతిగాదు 

నిశ్చ యముగ॥ మాతలి॥ వినుమా యదనున మన ములరంగ మనరథ 

మును గొసిచనుమూ ! మనకులుండగు మోటీగుండ ఫఘనుం డల్లదె 

మనకొఆఅకే దనుజేందుని దాశి వోరి! మాతలి॥ 

వ. అని తెలిపిన, మంచి దని యతండు దిన్యర థం బాయ త్తంబు 

చేసికొని వాయు వేగంబున్నించు తురంగంబుల. బూని, శీభంబున 

భూస్థలికి వచ్చి రాముంజేరి రథంబు దిగ నమస్కరించి యిట్లనియె; 

తో: దేవరథం బిడి బేవరు మూశై బేవే్యదుండు బంపంగను | 

దీవరమయున నేం జెచ్చితి నిప్పుడె దీని నెక్కు- డింపుగను॥ రా 

వ. దాననాధముండు రథస్థు(ద్రై యుండ దేవర వారు దిగువ నుండ 

ధర్మంబుగాదు. నేసారథినయ్యెద, దయచేసి యారథం బెక్కి యా దు 

ర్మార్డుని దెగటార్చి లోకంబు లుద్ధరింపును. దేవా! మహానుభావా! 

అని వేడిన, (క్రీ రాముండు --- 

తో: అలవిభీమణుని నునువుకిల్లా కొని వలంగొని యారథ మె 

శాల! జెలగుచు నుదయాచలమెక్కి న రవిన లె నేకడు(. బెం పెకెాన్ * 

వ. ఇట్లు బే వేద "పరిక రథంబుమె శ్రీ/రాముం డెక్కి.. 

యుద్ధారంభ కుతూహల చేకన్క్ము-0డ లు వింటనారిసారించిన నార వంబు 

b9 
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నకు జగంబులు గంపంబునొంబె. అంత రావు. రావణ సంగాామరంగంబు 

దిలకించు తలంపున చేవ గంధర్వ కిన్నరాప్పరఃపన్నగ చారణ ప్ద్యా 
ధర కింపురుషయతుగణంబులు విమానా రూఢథ్నులె విలోకించు చుండిరి, 

అయ్యవసరంబున- 

క, కరియును గరియును, వరకే 

సరియును గసరియు, జలధి జలధియు, మటియున్ 

గిరియును గిరియును, దాంశీన 

కరణి నసదుగాక పోరం గడణగిరి బలిమి౯. 

కీర నః రూపకము. (వినుడిభూ ప) వలె. 

రామ- రావణుల రణము భీమము వెమణుజూ పనే! వి భాంతి 
నకు తామసములను నిద్దజు సమబలముల నేమటి  జయకాంత్షలతో 

నెసంగకొ నిలువక6 బెనలగక౯ా॥ రా॥ 

రాక్షుస్నాస్ర్రము రావణుడు వేయ, రాముని నడి దరయమున, 

గదియ, నక్షయ మగు వైప్ల వా స్ర్రముచే దానిం దళ్భే ణమందున్ (దం 

వెళి దశరథ తేనయుండు మించె౯ ॥రాను॥ అంతవాం డుర గానము 

దొడిగి పంతమున నేయ, బకువడి గడియ, వింతగ గ్రరఘుపీరుడుగరు. 
డ్నాన్త్ర మెంతయు నెక్కి=డి వేసి వధించెల్కా బీరమడంచె౯ ॥రానురా} 
కరిముఖా స్త్ర) మౌాసురుండు సంధించి కర మొప్ప (వేయంగా నది 
గదియ, వరమోాక్షగుండనివాయండు రాముడు నరసింహాశ రంజునుదాం 

బట పిక, దానిని జిదిపెన్ | రావమురావణుల! 

వ. కల్పాంత సమయవమపహోగ్ని చందంబున వముంటలు మందుచు 
భయంక రా కారంబుగా. దనరు భూలంబు€ల గోల ధరించి గిర గిర దివ్పీ 
రాముని జు జులు జూచుచు, 

తో? శూలము వై చితి జూడును వచ్చును గాలాగ్నులు 
(గక్కు చును | యాలనులో నీయనుజుని నిన్నును నేలను గూలుతు 
నికను ॥రా॥ 
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వ. అని పలికి భూలంబు వేసి సింహనాదంబుసేనె, అంత నా 

భూలం బగ్ని కీలలం జిము్ష్రచు. ,బెకి వచ్చుటం గాంచి రాఘనుం డఖండ 
రణ పాండిత్యంబు మెజియ, 

తో; పాకశాసరుంకు. బటివీన శకి ని భీకరముగ వేయగను 
| బెకటముగ జని పటుశూలంబుకు (బుడ్డలు సేసిను దగను ॥ రా! 

వ. అప్పుకు రావణుడు గనుబయందు విస్ఫులింగంబులు రాల 
వంశ తిభుజఎబులు. జజిచుచు మహా గసాయకంబులు బెక్కులు వైచి 
సారథిని హాయం౧బుల నొప్పించి శేతనంబు ఖండించి మటికొన్ని బాణం 

బులు రామునిపయి వెచిన వాని ధనుర్వి ద్యాసామ ర్థ్యంబునకు రాముం 
డ చ్చెరు వొందుచుండ, నింతలో నగ స్త్రమయహాముని వచ్చె. ఎటులనిన,- 

నురటరాగముః ఆది తౌళేముం 

భజామి (స్రీరామమ్ మనసా భజూమిరామ్ భణ్ణన భీమమ్ | 
భజామి ॥ నిజదాసరునోమ్బుజనర ధామమ్ సుజనజపిత భాసురనామమ్ 

అజ రుదార్చిత మసురవిరామమ్ ॥భజా॥ అక్షయ మమలమ నాద్యమ్ 

నా రాయణక విరకత్షుమ యతిపత్స.మ్ మాక్ గుజ్లసత్పుర వరదక్షమ్॥భజావిం॥ 

వః ఇ ట్లరుదెంచి యగ స్త్యుండు (ప్రైరామునిం. గాంచి యిట్లను 

చున్నాండు, 

ర్ వజయార్థియైన మనుజుడు 

నిజనుగ నాదిత్య హృదయ నిర్భల మంతం 

బు జపించి యని మొనర్చిన 

సుజ నావన జయముగల్లుసూ 1! నిక్క-ముగన్, 

తో: కావున నీ నటు గావించినయెడ, రావణు డని మొన( 

చెసను ఆవల కార్యము లన్ని దీణు భువనావలికిని మే లగును | రావు 

వ. అని పలికి (శ్రరావుమూరి కి సౌరమం [తం బుహాదేశించి 

తదనుష్టానవిధానంబు లెల్ల బోధించికుంభజుంకుయ ఖేచ్చ్భంజనియ. అంత 
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తో; ఆయగస ఫ్ట్ముని యుపబేశంబున సర్క-మం (త రాజమును [ 

చాయక మదిని జపంబుంజేసి రామభ (దు డొందె చేజమును॥రా॥ 

వ. అంత రాముం డత్యంతప) తాపంబున (బళయ కాలాభీల 

జాజ్వల్యనూనమహానలంబు చందంబున వేడి చూపుచుం (బచండ 

మారాండ మండల మయూఖ కాండోప వు కాండము లఖండ ముగా బఆ 

వీనం (బతీవేయ నోపక సిర్వక్ఞుండ యు యున్న రావణు గాంచి 

రానుం డిట్లనియె; 

వేవాగ్ : అదితాళము ౬ (పోనియ్య్రవలె. 

చూపుము చూపుము నీవడి ! లంక జూపుము! ఓపీకతో 

ఘూారరణనై పుణిగలవాండ వంలునం! జూపు! బాపురె నీపురాకృత 

పాపము నాదృష్థి పథము దాపున చేంిచె నిన్ను. బాపము! బేవేగ మ 

త్ప్సగతాపము గోపకు నీదుకూపము మాపెదంగాక॥ చూపు! బెంకువడి 

చేష్టలుడిగి యుండచనేలో గుంజెగల మగండ వంయిన, రమ్ము త్మీవకాం 

డములు పఆపీ తలపండు డుల్పకున్న మోావుగుండవాసుండను గాను! 

జూాపుకు!! 

తో; వారిని వీరిని వడిగెల్బితి నని వదరుచునుంటివి గదరా !|; 

యూరక్ నిటు నిట్టూర్పులు బుచ్చుచు నుండ నేల బెళెనరా॥ రా॥ 

క, మము డాగురించి సీతను 
(బమదంబున. దెచ్చినట్లి కుందెంటులుని 

త్యవు: బచరించిన ఫలమే! 

సమయం విది! చూపు నీదు శౌర్యము నాపై, 

శంకరాభరణము ఏ చాఫుతాళేము _ (చ్సృలైనివలె, 

ఉండు నీకండలు. జెడి భూతములకు. బుకుగ. జేసిదను ! నం 

డగ దిమూర్తు లనడ్తమగుచునిలిచిన నైన వికువను నిను[ఉం[ఆయజు " 

మెప్పించి యధికవౌొ బలమును నాయువ్రు బడసి నావు! మాయావిధం 
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బులు మతి నేర్చి దిక్కులు మార్కొంని 7లి దినావు! ఉం రమ్ముమోాక్న 
గుండరమణుండ నగు చేను రణమున ఏను దుంతును! స సమ్ముతి గాకున్న 
జనర జ దెచ్చి శరణు-పోరుము కాతుకు॥ ఉం॥ 

వ, యొుద్ధంబుం 5 కెసి జంలుంచుటు యొండె, చచ్చుటమొండె కాక్క 

యం ట్రలతింబోలె నిర్విణ్ఞు(డ వయియుండుట రణధర్మం బా! (వాణంబుల 

పంట యాసయున్న త్వరగా సీతను దెచ్చి నా కిచ్చి శరణుబొచ్చువము. 

రహీంతు,. అని పలికిన వాక్యము లగ్నిసమంబులై తనను గాల్చ్న మహో 

గ )హంబునొంది పదఘట్టనంబుం చేసి యాడు గజచుచు రావణు. 

డ్ట్రసి యె; 

క్రీతలాన ఏ ఆదితాళీము _ (మాతామహువలె. 

బలహీనుల శాత సుల బట్టి కొొందఅను (దుంచి గెలిచితి నను 

కో బోకుము! దటీరామచం[ద, తెలిసి వచ్చి నన్ను. దాకుము॥ బల! 
లానున గంధర్వ యతు, దన తాదిక్పాలకుల చేన చెడ (నొట్టినాడను; 

టరామ చంద పీ వనంగ చెంత నాకును బల॥ మోక్షగుండ వాస, నీత్ర 

న్సుసి నిన్ను (జంపి గాని దీక్షతో లంకకు చేరను; ఓరాయమచంద, య్యా 

శీలి గూల్చక మానను॥ బల॥ 

వ. అని పలికి డిగంతంబు లల్లాశునట్లు పెల్తున నార్చి పెక్కు-సా 

యకమ్నుల రఘురాముని బొదివిన రాముంకుం. గోపీంచి, 

సంచ బామర ము 

నురాదుల౯్ జయించినట్టి చొప్పుగాదు నిన్ను ర్ 

భరి తిం గూాబ్బం బుట్టి నాడ, భాత యిచ్చి నట్టి యా 

నరంబులెల్ల నీ రొనర్తు నచ్చె నాదుబొణముల్! 
భరించి నిలు పాణి పోక పజీకంఠ, మెచ్చెదన్, 

వ, అని పలికి తాటకమధన కాలమందు విష్వామి[తుం డిచ్చిన 

సాయకంబుటు దలంచి పుంఖానుపుంఖఎబు భాగా (బయోగించిన నిలు ఇ 

రింపలేక రావణుండు నురార్భి ల్లీనC గని, 
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తో: వారక సుర లంబరమున ననవ్రగ్గిచు సారెకు హేళశనసేయన్। 
సారధి రథమును సమరభూమికిని దూరముగా. నొనిపో యెన్ |! రాము॥ 

వ అంత నొంతవడికీ రావణుండు మూర్భ్చృదేజీ సారథిం గని 

ంలుట్లసి యె. 

తో: “ఓరీ! రాముం డురువడి నవ్వంగ సారయశము కొజవడంగో | 

"తేరదూరముగ: డెత్తురె!' యనవుండు, తెలిపె సారథి వినయముగా॥ రా॥ 

క, గధి సంకటంబు. గని సొ 

రథి రథము మరలు కెల్ల రణ ధర్భుం) బ్రా 

వీధ మనుసరించితిని, న 

న్నధిపా, రిపు పక్షపాతి ననితలపకుమా! 

న, అనిన, వాని వివేకంబునకు మెచ్చి, మరల రథంబును రాము 

మెం బజవీంచి, |తిలోకకంటకుండు విశేవ భయంకరంబుగ 

ఆరఖిరాగము ; ఆదితాళేము _ (కొలువైయు)వ లె 

విడి చె౯ బాణ ములు! ఫ్రీ రామునిపయి॥విడి చె౯[కడుకో పాగ్నులు 

వెడలిజగంబుల కుడురు బుట్టింపం౫ ౧ జిడుముడిపాటుతో॥ విడి చెన్ ॥ 

(ప్రధనరంగమున బలమురు గణియించి వివిధంబు లయినపృథుశరములు 

ధనున్రన సంధించి, యాక ర్హాంతం బధికబణంబున న ల్లెబిగియించి చే 

రుగ్గడించి, రథ హయ సారథులను గుజిగాంచి, కొదఘు మించి॥విడి॥ 

రీవిని దిశలు 6 (బతిధ్వను లీన, నంతకుండో యనం దావెలనియు. 

గోదండము (దెన్వ, (శ్తీమోవ గుండదేవుని బేవాము గడువడి నొవ్వం, 
దనసారథి యు “రావణ సే యని రయమున దువ్వుం బగవారు (గువ్వ 
విడి చక! 

న. ఇట్లు విజృంభించి రావణుండు బాణవృస్థిని ముంచిన 
రాముం డతిరోవ క పాయి తావ్వుండంలు, 

తో; ఇందుని పంపినవింట సాయకము లెక్కు- వెట్టి (వేయుచును! 
నింద్మ్నవైరియె పెల్ల నడంచె నాయినకులుండు డాయుచును॥ రా॥ 
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న. ఏరర సావేశంబు వెల్లీవిరియ రావణుం డిట్లనియె: 
పరద చబామరము. 

పరా కమంబుం జూపునంతే బంటువా! నిలింపులకా 
దొరంబులందు. దోలినట్టి దోర్చలుండ రావణా 
సుకుండ న న్నెజటుంగ చే మొదూవి చెప్పినాండ సీ 
తేరంబుగాను యుద్ద ముందు. దాక లేన్ర వరా రునూూ! 

వ, అని పలికి, 

తో: కర వాబంబులు గదలు జ్మనసములుం బరిఘులు (బాసాదు 
లును! వరశేకుణు రానణుయ _వైవంగా వచ్చెజ శుపువెరాతలును॥ రా॥| 

రామ-రావణ 'సం వాదము, 

జంర్యూూటివ: ఈఊూపళకము, 

రామ -అర్హచందచాణ పిదో వ్యర్థముగాదు! సార్థకమ గులాక 
నిన్ను జంపక 'సోమ॥ అర్గ। 

స. అచి (పయోగించిన యర్గ చంద బాౌణంబు జని రావణుని రథ 

కితు విలం సూలి జా, (అంత రావణుడు గలి.) 

రావ..పార్గి వశ, _ నాదుచాణపణ్తి,- కోర్వువమూ! స్పర్గమాని ay 

యెచటి కంలున సరగ బొటునూా! ॥ పారి॥ 
(థి 

వ. అని పలీకి కొన్ని ఘోరనా రాచంబుల రథరథ్య సారథుల పె 
నచిన నపి (పయోజనంబులు గాకపోయె నప్పును, 

రను. రాశ సేద! నట్టితూలురజ్ఞు లేల రా! కశ్షవూని శరణు 
బొరుము కొతు గగుణతో! రోత! 

రాన_మోాయగుండ నగరవాస కశతోడను ఈవీతివై నిన్ను 
గూల్బెకేరు సీశరు॥ మోకగుండ। 

వ, అని పలికి రావణు డుద్దండ కాండంబు లఖండంబుగా౭ బఆ 
పీసం జూవువాొరికీ సమ్భృతంబు గాయ దో. అంత రాముం డలుక రెట్టింపం 
(బళయ' కాలార్కు-సిభంగి పొంగి యాసీచుని దెగటార్ను వాడై... 
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తో: నిశితసాయకము నేర్పున నటుసంధించి చేడ్క- గురిగాంచీ! 

దశ కంఠంబులు(6 దదంశే తివా_ స్తములు (దుంచె మోదించి॥ రా॥ 

క. శరచాపముసల మ.ద్రర 

కర నాలచయంబు ఐబమర6గా నటు వింశ 

త్క-రములు గిరీటయుత ముగ 

నిరములు పడి మొలిచె మగుడం జితముగాంగ ౯, 

న. అప్పుడు రానుం డద్భుత ఏరరసంబులు బెల్లుప్బి పాట నేర 

సంధాన ుబుయవేసి వారల గర-కశిరంబుల (దుంచె. అవిక నుల మొలీ'చెం 

అంతట రాముండు గోవించి సిలుపోపనీక, 

తో: కరములు శరములు గడుందీ[.వభయంకరముగ నగణితము 

ను! అతటీముణి (దుంచిన నవి యెప్పటినలతె మరల మొలుచుచుండ 

గను॥ రా॥ 

వ. రావణుని తెగిన కరశిరంబులు మెండుగా భూనభోమధ్య 

ఛాగంబు సిండె. అప్పుడు 

తో: రామ బాణహాతి రాలుతలలు వీరము వడనలయవు చెడను! 

'వేవురు వా,డవు విన్నవోనవు కడువిలపీంపవు వెతపడను॥ రా 

వ. ఇట్లు వరపరంపరలు పఆఅవీ రాముండు గ౫వీరంబులు చెగ 

(వేయుటయు, నవి క మ్మైజ మొులచుటయ, నేర్పరింపరాక మాపరుల 

చూపులు మిజుమిట్లు గొలుపు చుండ, రాము-రావణయుద్ధంబునకు 

రామ రావణయుద్దంబే సమవముంబుకాసి యన్యుంబు సరిపోల దని దేవతలు 

ఆనందించిరి, రాముండు రణంబు నిలిపి తనమనంబున_ 

గ ప్ర డహోే రా తముబు ఏనితోడం గదిసి 

యుద్ద "మెం నరిం చినా:డ. (బసిద్దముగను 

జావడేయుకి చేతను! జవం జెడడు! 

తలలు [దుంచిన. గ్రమ్మల మొంచునకట! 
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కీ ర్గనః రూపకము. (కాలికీ) వలె. 

ఈతనిఖండించుమార్ల మేది తోంపదు! యీితంజెంతళూరు. దో 

యికేమి చేయును! నీతని॥ చేతులు ఖండుబులుగం జేసి రోసితిం ! 

గోతగా శిరంబు లెల్ల గోసి రోసితి॥ నీతన॥ ఈనుళో మర్ముంబులెల్ల 

చేసి రోనితి ! గాసినొంద బాణపజు- లేసి రోసితి॥ సీతని! మోక్ష 

గుండ నేత నయ్యు రాత సేంమని కత గట్టి త్ఫ్రుంప జేతంగాకయుంటిని॥ 

ఈత ని! 

వ. అనితలపోయుచుండినరాఘ వెం దునింగనివిఖీషణుడిట్లని యె: 

తో; నలినగర్భువరబలమున నీతని నాభియందు నమృతంబు! 

గలదు కుండలా కారంబుగ నది పొలియకున్న నిక్కాంబు॥ రా॥ 

క, రావణుడు బొలీయకుండును 

గావున, దన్నాఖియందు( గలయమృతంబు౯ా 

శావకళశరమున నేయుము 

శీవరమున నతండు జిక్కి- తెగుం దళ్భ్ళ ఇము౯, 

కహన ఏ అదితాళేము---(తలవైని) వలి, 

వూనుకులాంబుధిసోము  రణరంగభీను, పొవనసురవినుత నామ, 

రామరానుు దనుజగర్వవిరాము, అనలా స్ర్రైమున నాభి | యమృతంబు 

నింకించి వెనుక నాతని కరములు | రాము రామ! దునుము వాసి 

వీరములు! మనుః! పదపడీ నూటతొమ్మిదిమాజు లారీతి. జిదిమి వేసిన 

మోూ6దను రామరామ |! యుదయింపకయమానును॥ పిదప మోకు. 

గుండసదన నీచే దశ | _వదనుండు ధరగూలును రావురామ 1 ల్లడి 

వాసి నుర్శునుగును। మనుకులాంబుధి॥ 

వ. అని ెలివీన రాముంగు 'బేజీ విభీవణుని నినయవిజ్ఞాన 

విశ్వాసభ క్రిభానంబులకు నాత్మ మచ్చి ఏల్లు సారించి, 

న 3 
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రా! వీదప నూటతొమ్మిిడి సారులుగా జిదిమను గర శిరన 

తదనంతర మొకతలయు శెండు హస్తములు. దక్క నన్ని యునో 

వ. మరల మొలవకుండ నిలిచి పోయె. తెగిన తల 

కాజు ర క్తంబు బెం డడిసి ర్త సి క్ష నరీరుండంయుు రావణు డద 

అరుణుని యరుణచ్చాయ చే నావరింపంబడిన యసొది )ప ఐలు! 

ఛభానువింబంబురీతి రావణబేవాంబుమోద యొంటితలమయుప్పె, 

రానణుండు రోవభీవషణుండయు విభీషణుని జూచి యిట్లనియె = 

నాటకురంజి ౩ రూపళము__(సీతజాడ) వలె 

ఓరి దోోహి ! యూరి పావీ ! యూరి నీచాత్మక! యేరా 

(కూరకర్మములు'సియ భారుణి బుజ్రోతివిర॥ యోా॥ కోరి పగ 

మణు(గుం జేరి కొలు చుంటి వధను! యేరికెబుక లేనినుర్మ త 

జేయ నిది ఘనము! యో॥ మంచిది (ఫ్రిమోవగుండ |! మా 

వెంట నిను దు౦చి వేతు రణములోన దోర్చలమున. గనుము 

నోరీ॥ 

న, అని నిస్టరంబులాడి ఇశ“యంక రా కారంబగు శ్ కీని వి 

పయి వైచిన, నదియు. గాలాగ్ని చందంబున మంటలు గ) 

వచ్చుచున్న € గని రాఘన్రండు,.._ 

తో: నడుముని బహుబాణముల చేసి తొనజశెను 

రోౌముండు! గడువడి నదిగని కనలునసాస్సు చు గదిసిను దశ కంఠు ౨); 

వ, అన్ని కరశిరంబులుగల లొవెల్ల రెండుకరంబులు 

నీరరబునందు నిండీ తన రార బళయగాోల విజృంభిత విలయ కో 

నుంబోలె మండిపడుచు రామునిపై. గవిసి, 

క, కరముల. బా)సంబుల ము 

ద్రరముల ముసలముల: గదల ఖడ్డంబుల ( దో 

మరముల శకుల( బరిఘల 

నుజబుముచు వ్యేయుచును బోడుచు చోప్పుగ నడ రె౯ 
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వ. ఇట్లడరి రామ- లక్షణ. విభీషవణులను వోళకమూశలను 

బహువిభంబులం గాటేంచుచు నసాధ్యుండయియున్న రావణుని యాటో 

ఫంజబునకు భయపడి మాతలి రామున కీట్లనియె : 

శాఫీ  ఏకతాళము-ా(ఈశరాసనం బస్రా వలె. 

ఇంతసేపు ఏవని సిల్చ్ప నేల రాఘవా! పంతేమునC జంవీ వేయ 

వలబె రాభువా!॥ ఇంత! మొలచునేమొ మగుడ ఏనితలలు రాఘవా! 

చలమున నీవా-తలోనె చంపు రాఘనా! ఇంత! ఈకిరాతకుండు బెగిన 

నింక రాఘవా, లోకములకు మేలు గలుగు గాక రాఘవా]! ఇంత॥ 

చెండుము బృహ త్ర) మేసి శెలగు రాఘవా! యుండందగడు విడు 

మోాతుగుండరాఘవా!॥ 

వ. అని మాతలి పలికిన జగదఖి రాముండ గురాముండుశ (స్తాశ్రు 

విద్యావిశారదుండు కాన్రునం (బహ్మూస్రుంబు సంధించుట కిదియ సమె 

యంబని తలంచి గాధేయ సవనసంరతణకాలంబున నతం డీచ్చిన 

యతథయ బ్య)హ్నాస్ర్రుంబును దలంచి తదావాహానంబుం వేసికొని 

తనుం (తపూర్వుకంబుగా వింటను సుఖించి (పత్యాలీఢ పొదుండంలు 

బిలిచి విండార దిగిచి విడచి, అది చని, 

సురటంరాగ ము: అదితాళము. 

స్ఫుటంబుగను 'బెటపెటార్భటుల దిక్కటంబు లార్వగను దన 

యుడ్క-టంబు జూపుచును ॥స్ఫు॥ కులాచలంబులు జలింప జలధులు 

గలంగి కడు సోల్ దహనస్ఫులింగ ములు రాల 1స్ఫు॥ మవళోల్క-- 

లొదవంగ (గహాంబు లురులంగ విహాయసము వగులన్ బెల్లుగ మహీ 

తలం బగలన్ ॥స్ఫు! జగత్క-ంటకునిం చెగించు మని సురలగణ్య ముగ 

జేడన్ ఇక్రీ మోతగుండపతి సూడన్ |స్ఫు! 

తో: రావణ దనుజుని (పాణంబులు గొని రయమున భూమికి 

ఏ (గ్ర. వెలయ రంజిల్లి రాము పొది చేరెను (గమ్మణ వచ్చి 

రా 
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వ. ఈ [పకార౦బున (క్రిరామకర నిర్భుకా మోథు (బహి 

స్ర్రంబు ఇంద, యమ వరుణ కుబేరాదులకైన భేదింపరాని రావణుని 

మర్మంబులు భేదించి [పాణంబు లాహుతి వేసికొని నీమాతుం జజగొన్న 

చానిం జంపీనా నని భూదేవికి చెప్ప బోను చున్న దో యనునట్లు భూమిం 

దూజి మరలిరాముని తూణీరంబు బొచ్చె. ఇట్లు కులిశ థా రాహతిం 

గూలుకుల శైలంబుం బోలె రావణుని దేహంబు భూమిఫయిం. బడిన 

నూ [తంబున, 

తో (కుం దిక-రులు గుం గూర్మ్మ పతి (గంగ భుజంగ 

విభుండు! (గుంగెం జరాచరకోట్లతోడ నీకుంభిని యెల్ల ను మెండు॥ రాl 

క్రీతకానః ఏకతాథీము (మునుగు) వలె 

రావణుండు రణములో ధరాతలింబడ దేవతూర్యరవనము లల 

జసలం బనువడ బోరున 1రా॥| అసదుగాక రాముమో౭6డ నాదరంబున 

గుసుమవగ్గ ములు సురలు గురిని రింపున ॥రావ॥ తెలివినొంది దిక్కూ- 

లెల్ల జెలంగచుంజెను! మలయవాయుఏీచెను బరివుళము నిండను 

1రా! దీతతోం దై 9లోక్యవాసు లవతయముగను వ్యంశ్నగుండవాసు 

నకును మొకు[లిడంగ 1 రా! 

వ. అంత (శ్రీ రాముండు విల్తెక్కు డించి సౌమితిచేలి కిచ్చి చేసా 

పరి శాంతికొజకు నొక్కచో విశమించె. అప్పుడు రణభూమిని పడి 

యున్న రావణుని కఖేబరంబు! గని విభీషణుండు డగ్షరి చింతా (కాంతు 

డగుచు, 

శో; ఆవావముల బేవారులకును భయ మావహింపంలాంబేని | 
బాహుశాలివగు నిను ఘూకముల పాలెతిపిగా రోసి ॥ రా॥ కుసుమతల్బ 
మున. గూర్శి బండునీ కోముల మగు దేనాంబు। అసువులెడలి యా 

మసనపు కాలను నడలి బడితె సిక్క-ంబు ॥ రా॥ 

క, నవరత్న స్థగితల్నబె 

రవిశోటిసమ ప్రభా విరాజిత వుగుచున్ 
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శవణించు దళకిరీటవుు 

లవనీతలమందు బడంగ నాయ నయాళే! 

ముఖారి: “ఆటతాళము (ఆయ్యా మి) వలె 

అన్నా విన వెలి వన్నా! నాహితములు ॥అన్నా ఏినవైతివి॥ 
యన్నో విధముల చే ని విన్న వించుచునుండిన నాహి*తములు ॥ అన్నా 

నీతను దెచ్చుట చేటుతప్పదని సీతోను వివరించిన చాహితములు 

|అన్నా॥ వలదు రామునితోడ -వెరమనుచు మును పలువూాటు 
బోధించిన నా హితములు ॥జన్నా॥ సీమనోగర్వంబు నీకిట్టిగతి. చెషా! 
నే మని శోకింతును! నాహితములు | అ|| మోశగుంజేళుయ సాక 

ద్విమ్ణుం డగు ఏత్నీంపు మని తెల్పిన నా హితములు ॥అన్నా॥ 

వ. ఇట్లు విభీవణుండు శోకించుచుండ వాతశేవరాత్షుసులవలన 
సీనార దెలిసి ముందోదరి మొదలగు దనుజశాంతలు శో కావేశంబు 

వెల్లీవిరియ వేగంబునం బానుపుపయినుండి దుమికి, 

తో అడుగులుం దడబడ హోరములూడలగ నడుములు వడి గనీ 
యాడ। జడ లూడి శిగోజములు మూపుపయంయిం బడి యటు నిటు (వే 

లాడ [రా 

వం కరమ్ముల అఖొొమ్ముమోదు కొనుచు నేద్సుల రవంబులు నింగి 

ముట్ట లంకాపురంబు వెడలి శకలంబులమున రథంబులును, భిన్న ంబు 

లంలుపడిన మదదంతానళంబులును, చెగిపడిన తురంగంబులును, జూ 

ర్ధంబులంటున గదా ముసల ముద్దర పాసాద్యాయుధచయంబులును, 

తెగిన వేతులును, నొగిలిన మూతులున్కు ఖండంబులయిన శీరంబులును, 

దునకలయున పదంబులును, దుంతెంబులయిన మాాంసవిండంబులున్ను 

గలిగి తొలలొ. (దోయ రాకుండ భూత బేతాళ చేత వీణా చ శాకిన్ 

ఢాకినీ కాక ఘూక శాప్టస జంబుకానులు, ర క్ర మాంస మేదో మజ్జా 

దుల నిండార యారగించి తృ ప్తీబొంది, రాము నగ్గించుచు నృత్యంబా 
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ర్పుచుండ భయావహుజె యున్న రణరంగంబు: జొచ్చి, కమంబున 

రావణుం డున్న టెసకు6 చేరి, నిశ్చేస్టితుండై ంలటల6(గూలిన జీవి తేళ్వ 

రుని పయిబడి, మందోదరి.- 

ఫీల్; అటతాళీము. 

హో రాతసేశ్టర ! హో జీవితేశా ! హా రణాలంకార ! హో పీఠ 

వర్నా!॥హా॥ గడగడ నినుం జూచి వడకు డిశాపతు లుడుసిధి నుబ్బుచు 

నున్నారు నేండు॥ హో! కోట్లా! యుద్దములకు. గాలు దవ్వెడు సీకిటిదుర్లథ 
నో థి తు దె 

వచ్చె నేమందు విధిని! హా॥ అతులితభోగము లందించి యిపుడు వెతల 

పాలు జేసీ విడిచి పోయితివా॥ హః॥ మోతకుగుండేశుని ముట్టడింపకుము; 

కక్ష వ ద్దని తెల్పంగా లేదా నేను! హో॥ 

తో; నరుడు గాడు కీధరుంయు రాము డని, నయముగం టెలి 

పీన వినక! దురమున నాతనితో. భోరియు నీ ధరణి డుల్లితివిగాక॥ రా॥ 

వ. సురల కయిన చేతి చూడ రాని లంకకు వానువుంతుం 

డొక్కండు (పవేళించి, జనకజకు గాంచ్చి వనంబు వెటికి, లంక గాలిచి 

చనుచున్న నేమిచేయ నేరక పోయితివే! యంతట నైనం చెలియ వైతివి 

గదా! పాణేశ్వరా ! 

క, ఖరదూషణాది రావ స 

వరులను ఖండించినట్టి వార్త దెలిసి నే 

వెఆతు నది మొదలుగా వాది 

వెఅవక ధరం నూలి తీవ్ర విక్రమభుర్యా ! 

న పతివతాళిరోమణియగు సీతను చెజుం దెచ్చిన పాపంబు ని 
న్నింతచేసి, చేసినకర్ణ మనుభవింపక చెంతవారి కంలటునం దప్పునా ! 
మనోహారా | 

ముఖారి 2 ఆదితాళము_( నేీమముం) వలె. 

దిక్కు- లేనిదాన నైతిని హా! యెక్కడ బోదు నింకను! రావణ! ॥ 
అకాడ ప్కుక్రకు లందణు దెళ్ళిరి! గక్కున నీవు బడితివి! రావణ! | 
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మయులయు నాజవకసుంప్తు నుగడ కస్సు సీ వని నుది గర్భముందు మంటిని | 
భానణ! 1 మృత్యు పునకు స్వీ మృుత్యు'వై యుండి, యిపుడు న్ఫృుత్యువు 
వాతం బడినవి 1! గావణ!॥ ధారుణి మోాశ్షగుండథధామునివె నం గొన్న 

రా 

శర ఘంతగ్గుం ట్ చ్చను! రావణ! | 

గోన A డగువిభీవణున క తుల సౌఖ్య ములు గలిగి | 
నగిపాసాత్ము డు. నో నసీకు సి ట్లవసి ద్యెళ్ళంగాం గలిగి రా|| 

స “సీ అనాధ కారంబు నీకన్ను లం గప్పె! నిన్ను గట్టుటకు. 
ణా , చ. న కా న్నట్లు సీతశు 'చెచ్చిని వే ! కాని కుల దాక్నీణ్య 
స్తం గగ గాలిని ముంబుల సీక్ నాతో సరిభోలునా | పాణ 

సనాంయకా స బధంసగుల విలపింమునన ని ఫదంబుల నాలి కన్నీరు 

మున్నీ గుగ "లలో తి నీళ్ళు చు పిఖిషణుండు అం అలాల 

పం తోడి: రూపక ముం 

Tm, కాలకగ్భ మీశుని 'వేమురు దుఖంతు నింక వెలసె 

బికొసి! గా ఎన్నిగాతుంను జిప్పు. నిజటుంగ డామెను! నన్ను గాటు 
లాడి సధ త దిస్న పవరు గామిసీ! దండిపీరుడ రణో ద్షండళూరు జై 
Ho WC PT Wh గుండ దేవు 'చే॥ామిసీ! 

స, అసి దసంపిధింబుల నుంచు దున్న ఏభీషణునకు రాముం 

తీటసి యు; (స 

త్య సంకు వవీష, సిబుపుము దుఃఖము! ననితలశోకనము మూ 

న్వు'। జంసంచుక పం ఖల మీమున్నది శలంపున ఎఖిరట్టిము జొనుపు॥రా॥ 

స రొవిణుంను సామాన్యుడు గాడు, సురాసురుల కజేయుం 

జ సమయ అకుఖుంబులు బాహుకగొలం బనుభవించ. కొదన మేము! 
eld 

నర్భుతి సర ంబు ఎర ంటు గనుంసు నా! యతందు గృ తార్జుండు! గాన థరోర్టిం 
1 ' 

బన వించి యతని కుమూరులందజు సశించిరి గాన ఏవే యగ్నిసంస్తా 

శాది విధులా చరింపునుస విఫీషణుండదరిపడి యుట్లనుచున్నా (డు, 



$14 శీ) మోరీగుండ రామాయణ ము-హొరి కథ. 

త్రో: ఈ కష్టాతుం జెక్కడి న (గజుః డెక్క-డిశమ్ముడనేను! | 

ఈకలు పాతని “క్రీట్రి విధులు! ఏవని. దాశిన దోవం బగుకు॥రా। 

వం మిాభార్యను జెఅిదెచ్చిన దుర్భార్దునకు సంసొా-రంబు గావ 

తెనా! కంక గ్భభాదులు శీ. కి భశీంచుటయే సంస్కార మనిన, రాము 

డునవి యుట్రనియె, 

తో: పూర్వవైరములు బొలిసిన పీమ్ముటం బూన దగదు రణ 

మందు! నుర్వివి గూలుట నొప్పి ననఘుడై యొనరజెయు విధు లిందు॥ 

వ. అని యాజ్ఞావిం చిన. జి త్ర మని లేచి విభీషణుండు వనితల 

నూరడించి, య్యగజాదుల కగ్ని సంస్కా-రంబులుసేస్కి స్నానం బాడి, 

తిలోదకంబులు విడిచి శుద్దుండై వచ్చె. అంత రాముండు లమ్మణున 

కిట్లని యె: 

కీర్తనః ఏక తాళము, (రామమంత) వలె 

వినుము సోదర! నీవ్రం జనుము సోదరా! మనవిభీవణునకు 

లంకలట్టు సోదరా! ॥ విను॥ అన్న తటీమిన, నితీండు నన్నుం జేరినం 

బన్నుగ నరణంబొసఎగి యున్న విధమున॥ విను! సరసు. డగుటను మన 

శరణు బొరుటను, ధర మోత్సగుండబెవు కరుణ గలిగెను! వినుము! 

వ. అని రాముం డనుజ్ఞ యిచ్చిన మంచి దని లక్ముణుండు విభీవ 

ణునిం దోడోొకాని లంకకుంజని వనచరుల చేత సము[దోదకంబు 'దెప్పించి 

శుభకాలంబున, 
విధీవణుబట్టాభి షేకము, 

తో వొరీమం(తులుకు వారిబంధులును నారిపురోపితవరులు। 

వేరి చూడ నభిపేకము జేయిం చెను విభీషణున కపుకు॥ చా! 

వ, ర్తి ట్రఖిేకము వేంలుంచి, సింహాసనోసీనుం జెసిలక్ముణుండు, 

క. (శ్రీరఘురాముని చరితము 

సారసహీత శైరవా ప్తసమ్యగ్దతులీ 
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ధారుణి వటలెడు నంతకు 

వారక 'నెలుదువుగాతం జారహితముగా. 

వ. అని దీవింప విభీషణుం డమందానందక ందళ్లితస్ఫాదయార 

నిందుం డై లతుణు నకం సభవారికి నమస్కరించి దివ్యాంబరాభర 

కాదులు మంగళ (ద్రవ్యపుర స్పరంబు గా. గ్ొసి లక్ష్మణుని వెంటవచ్చి 

రామునిం జేరి సమర్పించి నమస్యంరిం చె. 

తో; అవి వూతలి కిడి యటువీడొ్య-లిపీన, నారాముని యను 

మతిచే। దివమునశేగను. తేరిదోలుకొనియే తెంచెనత(డుసమ తిచే। రా! 

న. వీమ్మట రాము౨కు హూనుమంకునిం గాంచి యిట్లని యి, 

చేవాగ్ ఏ అటతాళేము (రాజ రంగేలీ వలె, 

లంకకు చేతెంచుమా శేసరీపుత్ర ! లం శంకలు దీజతె జానకి 

నమ్ముది సంక టములు దీర్పంగం గేసరిపు[త్ర! ॥ల౦॥ మనవిజయంబు 

జనకతనూజకు వినిపించి ముదము జేయ గేసరీ! ॥లంక॥ ఇప్పటిరాజగు 

విభీవణునకుః జెప్పి వాని నును కుతి. గేసరిపు త్ర! ॥లంక॥ శిమోక్ష 

గుండ స్వామి కార్యంబు. జే ముభక్తుండ ఏ వగు గేసరీపు[త! ॥లంక॥ 

వ. అని పలికిన రాముని ఏడ్కొ-ని హానుమంతుండు వేగంబున 

నశోకవనంబున కరిగి జానకీదేవిని గని నమెస్మ్క-రించి, 

తో; తల్లి! నీమనోధవుండు రాఘవుండు దశకంకఠుని దునుమాడె। 

నెల్లకష్టములు డుల్లై చేటితో సీప్బీతములు జేకూ 1 రా! 

వ. రాముసి విజయ ప భావంబు పీకు జెప్ప వచ్చితి. ఏమియాజ్ఞక 

యనవుండు నామె యానంద బౌప్పంబులు రాల నిట్లనియె: 

క. జగ దీశగరు డగు రాముడు 

మగంై యుండంగ, సుగుణమాన్యులు మోరల్ 

దగినటిభకు ల యుం 
ర అలకే యేలాలా 

డగ లోపము గలచె పవననందన నాకు౯! 

bl 
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వ. ఆపన్ని వారక మగు నిట్టిమేలువార్హ నా ెటీంగించినందు 

నకు నేనే వచ్చి సీ జబజుణంబు. దీర్చుకొందు నాంజనే చా! రాను కార్య 

సహాయా! 

వ. అనిన, నతండిట్లని యె. 

న అమ్మ! మోకృపక లిమియ యం తె! వాలు. 

గడమవస్తువు లిచ్చినం గార్య మేమి! 

యనిన దీవించి పలిశె సా యన్న! రాము. 

జూతు నట్లుగ( జేయుము శుభము లొదవ., 

వ, అనిన, మంచి దని వుహానందభరితుడయి వునఃపునరభివంద 

నంబు లొచరించి కదలి వచ్చి రామునకు సర్వంబు నెటింగించిన 

రాముడు నిఖీషణు నవలోకించి, 

'బేవనోగ్ ? ఆదితాళేము, 

దనుజూధినాయక, తడవి-కం జేనుకి జనకజం పాయక ళొనిర 

మ్మెడపక॥ దను! వడి జలకమార్చి వలువలు దాల్చి తాెడనవులుదీర్చి 

ల్ డ్తెమ్ము చేర్చి! దను! తగ మోవత్షగుండనగ 'శరుండ నగునాదు 

దండ కతిభక్తినిండ! దను॥ 

వః, అని యనుజ్ఞ యిచ్చిన సంతసించి హానువుంతయుతంబుగా 

విభీషణుండు సని జనకజూతకు___ 

తో; సరమ మొదలు రాశ్షసకాంతలశో జలకములార్పించి,। 
సురుచిరది వ్యాంబరభూమణ ములు సరగున( గ సేయించి॥ రా 

క, బంగరు పల్లకిలో సీ 
తాంగన నెక్కి-ంచుకని మహాగే హ్య ముగ“ 

గంగంచుకంయబు గప్పి త 

రంగీంచు ముదంబుగోలుప రాముసికడకు౯, 

వే. ఇట్లు రొమునకు గోొంతదూరమునం బల కీయుండగాొనే వాన 
ను లత్యంతకుతూహాలంబున సీతో న్వేషణంబు చేయునోరి చుట్టుకొని 
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బజె_త్తముచే మోడి యందటీని తజుముచుండిరి, అది గని రాముండు 

విఖిమణున కిట్లనియె, 

శంకరాభరణం ఏ ఆదితాళం _ (తాప శేం)వ లె. 

వలదు నిలువు విభీషణ, నానరులం దజువుంగ ఫలమేమి? 

మనవారిమో6ద బంటుతనము(బూపంయగ॥ వలదు॥ ఛారుణినుతనుజాడం 

గోరి చేరంనారుగ! వారిలోప మేమున్నది నేరములు గొనంగ! వలదు॥ 

అల్లమోక్ష గుండవిభుండ నైన నాయుల్లాలిని దల్లిగా భావించి చూడ 

చాపు. జేరి రోలిన! వలదు॥ 

వ. వివాహమును రణరంగమున, మహోత్పవమున, దుఃఖసమ 

యమున రాణివాసం బక్యఆఅలేదు, ఇది రణరంగ'మై యుండి పతినెన 

ణేను సమిపమం౦ం దున్నప్పుడు లోపంబు లేదు. కాన సీతను శిబికనుండి 
దించి యందు. ౫ కుచుండం గాలినడకతో నాసన్నిధికి వచ్చునట్లు 

చేయు మన, నతంగు ఎని యాహమెకు. చెలిపిన సివికలోనుండి దిగి, 

తో: నలిననయిన కాల్నడకంతోడం దిన్నగంరాముని జేర-గను! 

చెలి యగ్నిని దాంచిన సీజరూపము చేళొను మని తెలుపలగను॥ రా॥ 

వ, లత్మ్మణునిం గది రామున కపవాదము 'లేకుండునట్లు వహ్ని 

యుదు జొచ్చి వచ్చెద, జితింబేర్చి యగ్ని రవులుకొలుపు మనిన, లక్ష్మ 

౯ఆుం డట్లం జేసి. అంతే... 

ఆ. రాముని నెమ్మదిన్ నిలిపి రాతీస కాంతలు వానరుల్ సుర 

సోమము లెల్ల జోద్యముగం జూడ ధరామర దేవపాళికిన్ 

వేమరు(మొక్కి- పావకుని వెండి హుతాశన, రామునిన్ సదా 

నామది గొల్బుదాన నంలునన్ |దిజగంబులవారు జూడ న 

స్న్ని మెంలు( (బోతుగాక యని యెర్పడ బొచ్చాను గగ్నిగర్భమున్. 

అ. ఇ ట్లగ్నిం (బవేశించిన, నందణజు నద్భుతం బండిరి, అంత 

గమలాసన గారీశ్వర డిక్సాలకాదులు నిమానారూఢులయి వచ్చిజయ 
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జయశబ్దంబుల రాముని గొనియాడిగి. ర_క్రమాల్య్యాంబ రాభరణ భూవ్ని 

తయగు సీత సాషంకతలంబ్రున వెలయ నగ్ని హో తుండు (బసన్నుండ టి 

'రామున కిట్టనియె, 

కీశకాన * ఆదితాళ్ము _ (నీవన్ఫువశె, 

జయజయ రఘురామ! జయజయ రాము! జయజయ శాంకరీ 

జపవరనామ! | జయ॥ నియతురాల మన్నింపంగం దగునీ [పియురా 

లీని గొను రయమున రామ॥ జయ॥ మును నాలో చాచిననిజరూప 

నుంగొనివచ్చితీ కొను మిదె రామ! జయ॥ దంభం బగు (పతివింబ 

మడ నిజబీంబం బిడిగొ విజంబుగ రావు॥ జయ॥ తవిలి చతుర్షశ 

భువనము లేలితివి వరమోాక్షు గుండాధిప రావమ॥ జయ॥ 

వ. అని యప్పగించి సీతను రాముని యంకతలంబున వసింపం 
జేసి, అప్పుడు శంకరుండు రామున కిట్లవి యె: 

తో; (శ్రీరామా! (శీమాఆ న యోధ్యకు. జరిరాజ్యమును చేయు 
కోరిన కార్యము కొనసాగెను నిక గొదవలేదు దయచేయు ॥రా॥ 

వ, అనునంతలో విమానారూథుండ యు స్వర్షంబునుండి దశర 
థుండు వచ్చిన గాంచి సీతారామలక్ష్మణులు (మొక్కీ-రి. వారిని 
దీవించి యాలింగనంబు చేసికొని దశరథుం డిట్లని య: 

తో: నినునమ్మిన వారీని సంసారాబ్టిని దరింపం చేయుదును! 
తనయ, యయాధ్యకు( జని రాజ్యముగొని తగం బాలింపుమునీవు॥రా॥ 

వ, వంశాభీవృద్ధియగు నని దీవించి ఏడొొ-నియె, అంత శాముం 
డిందు,ని. జూచి, 

తో! నాక్ఫతముగం బడి-నా రగణితముగ నగచరు లో నుర 
వీరా !॥ చేకొని వారి సజీవ్రలం జేయుము చిలికి యవమ్మృతధా రా! రా॥ 

వ. అనిన, నతం డమృళంబుం చెప్పించి పోసి మృతులయున 
వానరుల జీవింప జేసె, అప్పుడు విఖీవణుండు రామునకు నవుస్క-రించి 
యిట్లనియె ; 
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గ్ అంగనయు లట్బణుఃడు మోరు నతిముద మున 

మంగళస్నాన “మొనరించి మాల్య గంధ 

భూ షణాంబరము లుల చాల్చీ పోవు టొస్పు 

భక్తుండను దో)యవలదు నో పార్భనంబు, 

వ, అనిన, రాముండు.. 

కీ రన: అటతాళము._._(వినుం డిది) వలె, 

వరసుకుమూారులు సరసులు దమస్థాలు( బొరి జటావల్క-లము ఎ 

సరింలుంచ్చి సరగున నం దుండ మజియు నే నిచ్చట సరియగునా 

కులంక రణము. చేయంగ॥ నర॥ గన మోక్షగుంజేశ్ కరుణ విభీవణా! 

;నచరులకు నిదె సలుపు సత్క్ఫతులు; మనమున సంతోషమిగ్నుండ 

దును ౩ అనుమాన ముంపకు ! మటుం బచేయంలాం దగు॥ వరసు॥ 

న. అని రాముండు నియమించిన మంచిదని విభీమ్హృ౭యడు,_ 

తో : నవరత్నాభరణములు వస్ర్రములు నవిరళముగం చెప్పించి! 
విజాదుల కల రాతుసనర్యుండు (పమదమెసంగ నర్చించి! రామ॥ 

వ, అన్చతేరంబు విమానంబు. చెప్పించి నిలిపిన, రాంముడు 

'తాలమ్మణ యుకేంబుగా నారోహించి యందరిని గాంచి యిట్లనియె, 

జంరుూటి 2 అటతాశేము(ఒకదివ్య) వలె. 

పోయి నచ్చెద మేము పుణ్యాత్ములారా ! మాయయోధ్యకుం 

కీర మర్యాదమాజు !॥ కపులను దోడొ్క-ని కదలి సుగీవా! యిపుడే 

పీ-ంధకు నేగు విరాజ? వా( బో! చేవతలను గూడి, దేవతావర్య | 

సా వేళ దీవమున శేగు గణధుర్వ 11 లో రాతుసేశ్వర ! లంకా 

గాజ్యంబునేలు మోతగుంబేశునకు వెం్యుకు[చు. జూలు! పోయి। 

వ. అని పలికిన, రాముని గనుంగోని, విఫీషణాద్యసురులును? 

పగ్గ)వాది వనచరులు నిట్లనుచున్నారు: 

తో: మే మయోధ్యకును మాతోం గూండా మిత్రకులజ | 

;చ్చైదను! | శేమంబుగమిాకుం జే సెడిపట్టాభిషేక తృవ మరసెదము॥ రా! 
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వ. భరత శత్రుఘ్నులనుు గాసల్యాదిమాతలను, చూచి 
వత్తుము' ; దయానిధీ ! నిరాకరింపవలదు. వచ్చుట కంగీకరింపవలయు 
నని వేండిన, సమ్మతించె, అందుమో6౭ద్య_ 

తో: వానరు లందజు దానవు లందు మానితపువ్పక మెక్కి. ! 

మానవనాథుని యానతిచేదమ మనికి కరిగి రాచక్కి-॥ రా! 

వ. ఇట్లు కదలి వియన్మార్ల్షంబున పువ్బ్పకంబుం బఅహ్కి దృష్టీ 

గోచర: బులగు విషయంబులు రాముండు నీత శొటింగించుచుం బోయి 

సేతువు జేరవచ్చి, 
మధ్యమావతి ఏ: రూపకము, 

-సీతుబంధనంబు జూడు పీలిత్రోడ, పీత , నేండు ! ఖ్యాతిగ య గక్సీ 

నిర్ణిత మిది ! పాతకంబులెల్ల వండు! సేతుబం॥ రా మేశ్యరుండనులింగము 
చే మును స్థాపించి తిందు ! భావు, సేతుదర్శనంబు. గామించిన ఈూూా 

మనుజుం డీమహీ జనింయింపలోడు॥ పేతు! ఇందు. బిళృతర్పణంబు 
వీడుచువారు. బికృయుతము గం దగ (్తీమోతుగుండ  నుందికు 
కరుణను ము _క్రీనిం బొందుదు రానందంబుగ॥ చేతు! 

వ. ఇట్లు 'సతుమహాళ్ళ న్రబు సీతకుం జెప్పి, యనంతరము, 
వమానంబు నడవీంచుచు భేఘ9ంబునం గిమ్మాంథా సమిపంబునరకు 
వచ్చిరి. అంత, రాముని యూజ్ఞునుసారంబుగ్యా_ 

తో; తాఠరాముఖ కాంతలు వేగంబున. దరలీవచ్చి జానకిని | 
సారెకు గనుగొని సలిపీరి సకలోప చారములు నెమ్మదిని॥ రా॥ 

వ, పిమ్మట వారితోయహాడ విమానం బెక్కించుకొని (కోమంబున 
బంచవటి దండకావనంబులు గడచి వ రభం గాగస్త్య సుతీళ్హైతి) వాల 
క్యా ద్యాశ /మంబులు గనుచు బదునాలుగు సంవత్సరములు పూర్తి 
యయిన పంచమిో డివసంబున భర ద్వాజాశ్ర)మంబుంజేరి యాతనిచే 
సత్మ-రింపంబడి రాముం డిట్లను చున్నాండు ; 
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తో. భరతునకును గడపటిశతమ్ము నకును భ|దంజేీ మునివర్యా! 

“ముగ రాజ్యము. చేయు చు6 దల్లుల చవింతురె యోయా ర్యా! 'రా॥ 

వ, అనిన ముసివర్యుం డిట్లనియె: 

తో: మూరాకను మదిం గోరుదు జడలును నారచీశెలు ధరించి। 

రుణి భారము దమపొదుకలం దారోహించి సహించి॥ రా! 

వ, నంది గామంబున సుఖంబుగ నున్నారు. రావణాది రాతస 

'ననంబులు గాల్బి సుఖంబుగ మోవచ్చిన వార్త యుష్మత్క-టాతుంబున 

దగిన దివ్యజ్ఞానంబున నెబుంగును. రామా! (తిలోకాభి రామా! 

కీఠలాస ఏ ఆదితాశీయు - (ఓ రామృవలె, 

ీచేవదేవ! నిన్ను యో. లందజు నాదిముధ్యాంతరహీతుం 

రుచుం గంకురు! ఆదివిన్లుడశ్ర నీవె! (భీబేవి జానకి దేవి! యాదిశేషు 

"లతుణుం డగును సత్య ము[ఓ దేవ! సూ యచేం (ఏిగుణములు నెగడి 

)షీస్స్తిలయోద్లామ్మకియలు' జేయు చుండు దగులవు నిన్ను॥ ఓదేవ॥ 

జ్ఞాలకు వేరై యుందు! వరయ మోతుగుండమంను విజ్ఞులకు దోచి 

ల వెలుంగుచుందువు ॥ ఓబేవ! నారాయణశర్శవినుత నాయింట 

నాండు నిలిచి నన్ను ధన్యు జేయ గద వే! నతజనావన! ॥ఓబేవ ! 

న. అని వేండిన సమ్మతించి యందు వసించి వానువుంతుం 

రు రాముం డిటనియెః 
౧౧ 

తో; గంగాతటమునం గల దొకనగరము శృంగిబేరవమున్న నందు। 

ఎససగం జొచులరాజు గుహుంసను ప్రాజ్ఞ భకు డింపొందు! రామ॥ 

వ. అతనితో మదాగమనవా ర్త యెణింగింపును. పీమ్మాట, 

'ఆయోధ్యకు. (గోశమా(త్రదూరంబున సంది గాముము గలను. అందు 

క, భరతుం డున్నాం డాతని 

సరసకు: జని జనకజాత సౌమ్మితులతో 

నరుబించె రోము6 డని స 

త్రర ముగ మతు శల వార్త పలుకుము వేయ 
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వ. ఆతండు మునియబోలె జటావల్య-లభారుండయంు నావలెనే 

యున్నాండు, రయంబునం బోయి ర మన, నుహ్మాంగి మనుప్వా కా 

రంబున బయలుదేర వాయునందనుండు వాయు వేగంబున జుచి, 

తో గుహుని గనుంగొవి కుశలంబుగ నినకులుండు వచ్చుచు 

న్నాండు! సహస తాలక్ష్ణణుం డై; యెదురుగ6 జనికాంచుము నీవునే౭డు॥ 

వ. అని పలికిన, నతేం డానందభరితుండై కాచుకొని యుండె, 

అంత హానుమంతుంకు నంది గామంబుం జేర్చి 

గీ. పాదుకలయందు. దన రాజ్య భార మునిచి 

జడలు ధరియించి శత్రుఘ్న సహితముగను 

రాము జేనూయునో యింక రా డటంచు 

నెంచుచున్నట్టి భరతునిం గాంచి పలి౫ె: 

కీరకాన ఏ ఆదితాళేము _ (శంకరసం)వలె. 

రామునిదూతను రాజనరా, స్వామి కార్యరత, సత్యధరా! త్న 
మంబున (శీరాము(డు అమ్ముణ-భూమిజయు తే ముగ (భాలుపుగ వచ్చెను 

| రా! రావణుండు దనచేవనింజెరనొనలా వానిని దగ ఖండించి వే వె 

'దేహిసని విడికీంచుక సు గీవాదులతోం దా వచ్చెను విను! రా॥ రాముం 

డిపుడు భర ద్వాజ్మాశమభూమి నిల్సీ నను బు తెచ్చే భూమోవర, సొం 
పుగను మోక్షపురభాముని కెదురుగం ద్వ్వరగా చేగుము॥ రా॥ 

వ. అను పలుకులు విని భరతుండు హర్ష సము[దంబున నోల 

లాడి మైమజచి కొంత సేఫుండి పిమ్మట లేచి, హానుమంతుని గాంగిలిం 
చుకొని యానందాశుకణంబులచే నభిషీక్తుసం జేసి యిట్లనియె: 

తో: ననుందేర్చితి విటు న్మాప్రీయాగజుని ఘనశుభవా రను 
జఉలిపి!! మనుజుడవోం సురమాన్యుండవో నామది నెజుగనుగుతీనిల్సి। 

క, వరలత్షభేనునులు, శత 

పురములు సకలాభరణసుభూవిత లగు సుం 
దరకన్యల+ బదియార్వుర 

గురుభక్తిని నిచ్చినాండం గొను సీకొఆకుళ 
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వ, అని (ప్రశంసించి శ త్రుఘ్ను నితో నిట్లనియె: - ౩ 
పీం_కాఫీ , ఆదితాళథీము. 

పోదాము ర న్మూనుజా మనము॥పో॥ మోదమున మోకుగుండ 

వండ పాణిీకి నెనురుగ॥ బో॥ పురిని గై సీయింపుము! రాజతరుణుల 

ఎంపును! కరిరథవాయములు రాగ వరతూర్యరవములు |మోగ!. 

| పార కామిను లాడ, జటులవందిబృందము గూడ, నారా 

ఇశర్శ హృద్విహారున కెదురుగ మనము! బో॥ 

వ. అని చెప్పిన న తుఘ్నుం డాక్షుణంబున నన్ని యేర్సాటులు. 

ఏ, అంత, సామంక పోరజన వందిమాగధ వార కాంతాదులుం బరిజే 

చికొలువ, బా)హ్మణు లాశీర్వదింప, భేరీమృదంగకావాళాది మంగ 
నావంబఖు లలర, రాజకామినులు బల్లకులయందురా రాముపాదు 

నియంబు శిరసావహించి తమ్మునితో. గూడం చాదచారిమైకొంత 

రంబు జని యష్తుడు _= 

తో: కాంచెను భరతు (డక్క-జముగ రవిసంకాశము విధికల్నితము! 
చితథశినిభ మతిసుందరమును నంఖున దివ్యపుష్పుకము॥ రా॥ 

న. ఇట్లు గాంచి యానందభరితుండై యుండ్క _ నాంజనేయుం 

ని యె. .. 

పీం_కాఫీవి ఆటతౌళేము, (వొ) క్కేన) వలె 

కనుగొను భూవర! కను లలరార! యొనర విమానము జను 
'చుచున్నది ॥కను॥ అందు. శీరాముండు నవనిజ-సుమితొనందన_ 

19ివనగచరు లున్నారు॥ కను॥ వరమోత్సగుండనివాసునిం గొలు 

చు సరగ విభీషణుం డరుదెంచుచున్నా(డు! కను! te 

వ. అని పలుకునంతలో వినూనంబు సమావపింఇె. రాజకాంతలు 

ుదలయినవారు శిబికాదులనుండి (క్రీద దిగి నిలువంబడి చేతు లె త్రి 

ప్రచు, 

62 
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తో: అడుగో! రాముం డడుగో! లక్ష్మణు( డదిగో! సీతాదేవి! 

కడువడి గన్నులకఅవు దీజంగ గాంచుడు వారలరీవి॥ రా॥ 

వ. బహువిధంబుల యెలుగె త్రి పెద్దగా. జప్పుకొనుచుండిరి. 

వ. భరతుండును రాముని జూచి [క్రిందనుండి చెతులు ముకు 

లీంచి మొక్కిన, గాంచి రాముంను మహానందంబున వీమానంబుం 

(గందికి. బజపీంచి, 

a త్రో: తమ్ముల. బజారులం దల్దుల దాదులం దక న పరిజనము 

లను! సమ్ముదమున, బుష్పక మెక్కె-కునటునలిపి పజుపె (గమ్మారను। 

వ, అని బహుకాలంబునకు జూచిన నుక్కు-వచే  రాముండు 

భరతుని దనయంకతలంబున. గూర్చుండం బెట్టుకొని కుశలం బడి”. భర 

తుండును సీతాలక్ష్మణుల నాదరించి సున వాంగద నల సీల జాంబ 

వంత సుషేణ (పముఖవానరులం జి[తంబుగా నవలోకించి జ్నేమంబడీిగి 

సుగీివ్రనిం గాగలీించుకొని యిట్లనియె: 

గీ వీసహాయంబుచే రావణాసురావ 

శ్మతులను గెల్పెమాయన్న మి[తతనయ! 

నలువురము నుమ్మి యన్నదమ్ములము మేము! 

(పీకి నీతోడ నేవ్రర మైతి మిపుడు. 

వ. అని న్లాఘించె అప్పుడు శతుఏఘ్నుండు రామ లక్షణ సీతా 
దేవ్రలకు నమస్క-రించిన, దీవించిరి. అంత రాముంను 

తో; తల్లులకును (బణమిల్లీన వారలు దనయుని లేవగ చాతి! 

యు ల్లంబున వగనొందిన పీమ్మటను నుబ్బిరి యక్కు-న నొ తీ॥ రా॥ 

తో: తొర యోధ్య కి త్తజిం కేకల, సంద రన భాగ్య ముగా జె! 
కీ-రఘురామా! శా 
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జంర్యూాటి-_.అటతాళశేము. (ఆదిమారున్సి వతె. ౨ 

ఇశ రాజ్యము నీవే యేలుము రామా! యొకనాంటికి నాచేత. 

కరంభావు! ॥ఇంక! పదిముడుంగులు , మునుపటికం"ట ధనము 

"యె ఖజానాకొట్టులో! వికుము॥ ఇంక॥ పాదుకలను రాజ్య భార, 

క సీపాదుకలను నీ కర్పణ చేసితిని! ఇ6క॥ నీపంపుంజేయుచునిను 

కను నేపట్ల మోక్షగుం జేశ్వర నేను! ఇ-క॥ 

వ, అసి ంలుట్లు పలికిన వనచరులు మోదించిరి, అంతలో ఏమా 

వంది గామంబు సమాపించె అప్పుడురామానుమతంబున నందజు 
రతునియా|శమంబు( చేరిరి, అప్పుడు 

తో: ధనదుని. జేరణ బనివినియెద నే నని వీడ్మొ-ని పైకెగిరి! 

విమానము వినుఏధిని వైైశవణునినగరము దారీ! రా॥ 

వ, రాముండు కులగురువగు వసిష్ట్రమ హోమునికీ నమస్కరించి 

ఎది యా నునయనుముతిచే నర్తాసనంబునం గూర్పుండె అనంత 

భరతుండు 

తో: తల్లి నాకు ద తంబుసేస్కె నే ద_త్తము చేసితి సీకు వల్లభు 

కూవదా జ్య మునకు బాలింపుము చయ విడకు॥ రా॥ 

వ. అని పాదంబుబకు సాగిలిపడి, వేండుకొనియె. ఇంతలోలైక 

తో: నాళప్పిదము మనంబున నుంపక నాయన్నాదయయుంచి। 

డ నవనీతలమెల్లను నీ వేలుము సైరించి॥ రా॥ 

వ. అని :5ు నేకవిధంబుల. (_బార్థించె. అప్పుడు వసిష్టుండు తేచి 

ఫివుుత పకారను సమ్ముతింపు మని చెప్పిన రాముండు నియ్య 

౮. అంత రాను లత్మణ భరత శ తుఘ్నులకు యురకర్ణుంబులు 

చి సుగీవ విభీవణాదులు గూడి తెలంబుం బూసి, 

జడ లూడందీసి స్నానము 

గడ్గువడి( చేయించి నస్ర్ర- గంధంబులు మేల్ 
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దొడవుబు చలంకరించికి 

_ పుడమోనుక కపుడు దారముఖచెలు లెల్ల ౯, 

"వః “అభ్యంగనస్నానంబు( చేంయించి సర్వమాల్యాభరణాదుల చే 

నలంకరించి . అప్పుడు గాసల్య కొడుకును జూచి యానందించె, శతు 

ఘ్నునియనుమతిచే సుమంతుండు రథం బాయితంబు చేసి. తెచ్చిన, 

'రాముం డారోహించి, 

రగడ సాశేతము చేం౯ రాముడు సకుటుంబముగాలగన్ 

_ 

సౌవింత్రియు మలి శ తుఘ్నుండును జామరలు వవ 

భరతుండును శ్వెతచ్చ త్రము జెలగబట్టగం గోతులమూంకలు 

వాహాడను' ముట్టగ, భానుజయువరా|ట్సముఖవానరులు 

చానవపలియు రథద్విపాశ్వముల రామునియానశి రయమున 

0 . నెక్కి-యుు, 

- వేమటు రాగను, మెొబడిబ్ెక్కి యు, సాశేతము వేశెన్. 

ఇంద్రుడు తేనరథ మెక్కి-యు రాగను, జం[దములు భరజాతను 

చేగను, శై కసుమితా) కౌసల్యాదుల బాకటతా రా(పముఖ 

ల భామినుల 

. శిబికారూథులం చేసుక్ నడవ (బబలిఐ"ద్యములు బదువడి 

మోాియ(గ 
సా శేతము చేశెన్ రాము*6డు సకుటుంబముగాంగన్, 

_ నందిబ్బృంద'కె వారము అలర గ ముందుభటులు సమ్ముదమునం 

గెలువ 

ణా "నార కామినులు' వరుసగ నాడగ వారక గాయకవర్యులు జూడగ 

బారులు గుములై బరువడిం జూడంగం గూరిమి నర్గులు గొబ్బున 
l వేడ 

బురిశృంగారము. బొసంగయగ్గం గాంచుచు నరుదగు నాశ్చర్యం 

బున దేలుచు 

సాశేతముంజేరెన్ రాముడు సకుటుంబముగాలన్. 



యుద్ధకాండము, EE y 

వ, ఇట్ల యోధ్యం జేరరి, అవ్వా రవిని రామసందర్శనకుతూపహల 
మాససలై పొర కాంతలు భర్భహా ర్భ్యా(గంబుల పయిశెక్కిా. స్రేసలు 
చల్లుచు న రీరంబులు పుల కాంకునములు సిద సిట్టనుచున్నారు, 

కీర్తన; ఏక తాళము.-( సరం ధి) వలెః 

పట్టాభిరాము. జూడరే ! 

మగును | “బట్టపుచేవి జనక 

డగు నితండు, 

పట్టాభిరామునకు నిపుడు పట్టాభిషేక 

'ట్టియే యగు తార॥ పట్టా॥ సలాబ్దగాతు, 

సీరజచేతుం దన లీలావతారుండన దాలించి చూడ 

నగు! ప్టూఖీ॥ స మోత్ష గుంజేశుని నే(డు సీతాసనున్వితుని (శీమాజం 

గాంచితిము యేమి సుదిన మగు॥ పట్టాభి! 

న. ఇంతసురూ పవంతుండగు ననంత తేజోభిరాముని రామునిం 
గాం తాయుతంబుగం. గాం తొరమునకు. బంపీ దురంతచింతా కాంతుల. 

సదా! Kk] క్ట యత్యంత కఠతినాత్శురాలుగాక, 

త్రో: కక నన నక్కరలే దెంతటి ఘునులైనను లోకమున ! 

చాతకర్మ్శము * వగిదిని నడతురు గాక యన్య మొక టగునా! ॥రాః 

వ, 3 కపేరణ లేకున్న లోకకంటకులగు శైకసి సుత పముఖా 

నేక రాశకాసీమూక బేకరణిని జెడుదురు ! పాకారి ముఖ్యది వౌక సుల శే 

కరణిని మేలుచేసూటు. ఇది యవశ్యంబు గాందగిన కార్యమే ! స 

యనుకొను చుండు నంతలో._ 

తో నిజభవనము సన్నిధికి. జేరి మానితరథ మవరోహీంచి | 

నిజమాతలరకు ననేక దండములు 'నేర్చుతోడ నర్పించి॥ రా! కొలువు 

కూటమునకును జని రత్నోజ్వ్వులసింహాసనమునను | గొలువుదీరి తనుం 
సొలుచు మముందజు నిలిచిన భరతున కనెను! రా॥ 

నాంసధ్వని ః ఆదితాళ్ము-(సరో*జాస) వలె, 

మదాజ్ఞానుసారుండ వై పాజ్ఞతతోో నడన్రము॥ ముదా! సంజ్ఞను 

నెల్ల పనులుసరగున నెఆవేర్పును॥ మదా॥ దానవభ రకు వానరభ ర "కు 

-వేరువేరుగను వినుదులు జత పరుపుము॥ మదా॥ రాజకాంతలను 
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రయమున నంతిపురంబులకును బంపు! భునముగ నురవరుగను॥ మదా, 
అభిె.కార్థము యత్నము సలుపుము ! శుభముగ మోక్షపురవిభుముది. 
దలంచుచు వడి॥ వొడా॥ 

వ, తదాబ్ఞ్జను శిరసావహి*ంచి భరతుండు సర్వము నెట వేర్చి 
యన్న కు నిట్లనియె: 

క, రవితనయ విభీషణ సుర 
భవయువరాజావులకును దగ వేర్వేఆ౯ 
సివపసింపం గ6( చావులు మ 

ద్భృవనంబున నేర్చతి చితిం బరవుద యాళూ, 

వ. అని విన్నవించి వీమ్ముట సుగీనుని చేరంబోయు యిట్లనియె, 

తో: గ్రురామున కభిషేకము చేయగ సింధుజలముకాన లెను ;! 
మారుతమునకు సమానంబుగ జను వారిని బంపలవలఅను॥ శా 

న, అని తెలివీన సుగీీవుండు మంచిదని గవాత నీల న లాంజ 
శేయుల చేరం బిలిచి క )మంబున సిట్లనియె ' 

కీర్తన: త్రకం జూతి....(సంతతంబున) వలె. 

నోయి రాం దగు వాయుజవముతో.€! బోయిరా॥ తోయధుల 
జలము దూర్హ్జంబున(గొాని తెచ్చుటకు! బోంలు! ఓగవాకునీవు6 

'బా/గబ్టిజలమును వేగమె కొని యేగెశులోపల॥ బోయి॥ నీల, దశ్నీ 
కాబట్టీ నీరము ముహూర్త కాలమునకు జేర్చంగా వలెం గావునం 
బో! ఓనలుండా ! పళశ్చి మోదధిజలము లానందముగ. దెచ్చి 
యర్చింపంగా నీవు! బోయి! పావని, యుత్తర పాథోధిసలిలంబున్న | 
పావనతీర్ణము వేవేగం చెవడి॥ బో! (న్రీమోవ.గుండ (వ్రు రామాభి 
సేకార్గమై మారు మోదాబ్టి యం దోలలాడుచు॥ బోంలరాందగు!। 

వ. మజీయు సమ స 5 పుణ్యనదీ శీర్ధంబులు తెచ్చుటకు సుపే.ణ- 
జూంబవంతుల నియమించిన వాగందజున్తు గనక కలళంబులు ధరించి 
చారినారి నియామక స్థలములనుగూర్చి యరిగిధి, అనంతెరంబ్య 



తో: భరతుని పంపున బేశమంతటను భటతండ మ్భుణు జాట | 
పురజను లెల్ల రలంకరణమ్ములు నురువుగం దీర్చిరి వంట! 

శవానరాగము : ఏకతాలేము- (ఎంతని జే వె. 

పురము నలం కరణము జే సీరి ఫృరుషులు జెలులు౯।కోభా 
కరముగ సొగసుగ6| బురను! పరిమళఘనసార మృుగ మద | భరితచంద 

నంబు6 బరగ6 గూర్చి యలికిరి! పురము! గోడలపై మేడలపై( జూడంగం 

జిత్తరువుల్ వెడుకలర వాసిరి నాజెముగను ॥ గో | యిీాడులేని 
మాడునుల ధ్వజములను _బెడికలశములు బాగుగ నెత్తికి! పురము! 

ముంగిళుల౯ ముత్యముల రంగనల్లు లలరకొ,  ముంగళముగ భర్ష 

_స్టంభమ్ముల ముం గి॥ రంగుమోజు. బచ్చులు గూర్చినతోరణ 

ములు శుభమా రంగ నటు గట్టిరి! పురము! చల్లనిపందిళ్ళు దగా 

గొల్లల నెల్లడల౯ సల్లలితాగరు సౌరభధూమము జల్లి వెల్లినరియ 

మోాకుగుండ శ్లీరఘు ! వల్లభుండు రంజిల్లి మెచ్చగను॥ బురము! 

వ, ఇటువలె నారాతి) సాలుగుయామంబులు నిదాాహారంబులు 

వర్ణించి సమ స్తజనంబులు పురము శృగారించుట లోనగు కార్యముల 

బ్రవర్తించిరి. అంత. బెల్ల వాటిన వసిష్టుండు సనుదెంచి, 

ర్ం పట్టాభి రామమూా ర్తికి6 

బట్టము గట్టంగ చేడు భవ్యదినం; బీ 
పట్టున 'రామునకున్ ధర 

పట్టెకిం గసేయవలయు. బదిలముగాలో కొ 

తో: అంత వసిష్టుని యానతి. దలకొని కాంతలు బురువులు 

౫లిసి | వంతులు వేసి వసంతము లాడిరి వావివరుసలను చెలిని, రా॥ 

వః ఇట్లు స్ట వీతారామసహితంబుగా సకల మ్రురుషులు (స్ర్రీలును 

జేరి మంగళ వాద్యంబులు మోయుచుండం వెల శేగి, 

కీ రన ఏ ఏక తాళము (దారిజూ) వ'లె 

ఎంతో వెభవ మొదవం జెలంగుచు, నసంతోత్పవము వేడ్క- 
యా 

సలుప దొడగిరి॥ యంతో! తరుణులు౯ళా బురుషులు౯ మురువ్రుగ౯ొ 
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వరుసలకా సరగ చెలిసి చల్చుకొనుచును॥ జన మెంతో! ఇతచేతరంబు 

దజుముచు౯ జేతః పితి౯ ఖ్యాతి నెన్నుదు౯ ॥ జన మెంతో। 
బీరమ్మూ చేయు దు౯, బేరమ్మూ దీయు చుళా నదనక్భ్ము లలర సరసమ్ముల 

నిమ్ముల నమ్మించి చిమ్మించి చల్లు మ॥ చెంతో॥ రారాచా చల్లగా 

రాదా! యని చీపచు మారను మారుదును! జనమెం[మంచిపనుపు నీరు 

సున్నము నిం పెసణగక్కా గుసునుస దిసముతో బిసికి చల్లులాడుచు! 
జనవ)! వరమోక్షుగుంక రాఘునువి కటాక్ష ముంకుటకా, బరీక్షు 

బట్టుచును దీక్షతో వంతులాడుచును॥ జన మెంతో। 

న. ఇబ్లు కొఎతదడన్లు పంకంబులు వెజయ నసంతంబు లాడి 

(ప్రైరారుచుదిమహాసిభువ్రను జూాయాయుతంబుగం. భీఠశంబులపయి, 
గూర్చుండ చేసి సువాసినులు నివాళు లిచ్చిరి, ఎటునిన, 

౧ 

ఉ శేనిర”గము: ఆదితాళేము. (ఈరాజూ) వలె 

సీతారామునకు. ీతిగను హోరతు లొనగశ ॥సీతా॥ యాతు | 
భథానులం నోత గోయల, భూతలంబునం నుదయిించిన ॥సీతా॥ మేలు 

ధరాపాలు రరయంగ నోలి ఘాలిచాపము విజచిన ॥సీతొ॥ దండిగరు 
మోతు గుండపురమున సికు వేడ్క-తో నివసించిన 1సీతా॥ శృయనుగ 
నారాయణార్చితుండై యనంతిముగ విలసి'ల్లెడు 1 నీ తా॥ 

వ. ఇట్లు హారతు లిచ్చి యామోద. శోభనంబులు వాడీర్హి 

ఎటులనినః: 

కళ్యాణి! అదితాళము, (మునవీ)వలె. 

శోభన మనియనశే సుదతులార ॥కోభన॥ పోభనమున సీతా 
భగవతితో శోభిలురామునకు సుదతులారా ॥శో॥ భూతావళులను 
బో) చుచునుండెను సీతారామునకు సుదతు ॥కో॥ భానువంశసంభవు 
డయి వెలసిన జానకి రామునకు సుదతు ॥కో॥ దశకంతఠుస శపథముగొన్స 
కూల్చన దశరథ రామునకు సుదతు॥కో॥ మోకత్షగుండమున ముదమున 
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జిలసీన మోపహానరామునకు సుదతు ॥కో॥ సరగ నారాయణశర్మును 
(బోచిన ధరణిజరా మునకు సుదతు ॥ శోభన 

వ, ఇట్లు శోశునంబులు సాడుదు సం పెంగ్యతెలంబునం దల ల్తంటి 
యనంతరంబున నలుగు బెట్టు విధం బేట్లన్నను, 

నలుసు హాటు : రూపకము (దాసిక ) వలె, ఇ 

రామల్ నలుస లొోోసగిరి వి రాజితకరులైయా ॥[రామల్॥ 

రామున కరిభీమునకు భూమిాకన యకుం దగం గామితములు జెలువారళా 
అలరానుల్॥ మోనుిుల దరపాసకులు బేమం జిగురింపం గం గోము 

లతనువుల జిగి గలుగం నాం ॥రా! ఈదంపలను గొలువ సీనాటికి గలి 

గను మోదం బకుచుకు పిశదముగానా | రా॥ మోతగుండమున వెల 

సిన వెరాకవ్రైంగనను గలసి సా ఫీగం జెలువొందిన నామున కా[రామల్ 

నలుగు లొసయల్నిరి॥ 

వ. అటుపి మట, 

గీ, మంగళస్నాన మాడించీ మధుపతులిత 
చికురమును గూర్చితడియార్చి చిక్కు_దీసీ 

కీలుగంటులు భుటియించి పూలు ముడిచి 
పరగ సాంబా, ణి నవ్యభూపములు వేసి, 

J 

తో, కీ రామునకును వీ తా దేవికి! .'జీనొంబరములు గట్టి! 

హార మకుట కేయూర కంకణా ద్యాభరణంబులు. వెట్టి 1రా॥ 

వగలడేలు నగుమొగముల సొగసుగ మృగ మదతిటకము సద్ది [ 

దగ బరినుభయతే మగుచందన మింపుగ నెమ్మేనుల నడ్డి [రావు 

వ ఇట్లు శృంగారించి సకల జరులు స్నానంబు లొనరించి శుచి 

ర్భూతుల యి 'నవీనాంబరములు ధరించిరి, అంత. 

బీహోగ్ః ఆదితాళము, (నిదురలేక్చవ లె. 

సభామండసము వేశెరు (శ్రరాముండు పట్టాభి రాముడు 

వేడ్మ్క-॥సభఛా॥ వాసవ నీలపఛా సమలంకృతే భాసురనవ్య సో పానరంజిత్త 
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శ్రీః శీ మోతుగుండ రామాయ ణమువారిక థీ, 

॥సఖో॥ భర్మమయస్త ంభభరితమై శశి కాంతనిర్శల వేదికాని ర్భాణ మగు॥ 

సభాో॥ ఖార్టలిగ దనయనుజాతులు వెనువెంట నేలేర సీతాసమేతు౧డై 

దివ్వ ॥సథా॥ కరుణాకటాతుఏక్షణమున (బజలను నరయుచు మోక్ష 

గుండాధిపుం. డపుడు ॥సభామండపము॥ 

వీ విరుదరాజనము అ వె వ్వేఆ నెన్నుచు బట్టు 

లొలసి కెవారముల్ బలుకుచుండ 

సస్వరమ్ముగ యజుస్సామాదు లాశీఃపు 
రస్కతి భూసు రాగంణులు సెప్పు 

(శుతిహిత గాన సంగతి భావమెనుంచి 

నట్టువచెలు ౯భినయము సూప 

ఇదువుల్ కర్పూర హారతుల్ 7 సేసి 

పొడుచు మోల నివాళియొసంగ 

గీ జనకనందన వామాంకమున రహింప 

భరత శతు“ఘ్ను లోలి వీవనలు వీవం 

గోరి సౌమిత్రి జెలిపట్టుగొడుగు వట్ట, 

ననిల తనయుడు చరణ పంకజము లొత 

కొలు వమరే సింనాకీశి రఘూద్వహుండు. 

వ ఇట్టు కొలునుదీజియున్న కాలంబున, 

రగడ: వచ్చిరి సీతాపతి వైభవమును 

ముచ్చటగాంగని మోదముందుటకు 

గౌతమ సంయమి గర్లుడు శల్యుండు 

రతొనందుందును శాండిల్యుండును 

యూాజ్జ నల్కు-స్టండును అగ _స్మ్యపాదుండు 

భరద్యాజుండును భర్తుండు పహారితుండ్రు 

అప స్తంబుండు న(తి సుకుండును 
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మౌద్దల్యుంకును మాండవ్ర్యుండును 

ఖు కాత్మజుండు బుశ్యశృంగముని 

క"ండిన్యుండును గాలవ శౌనక 

సాలంకాయన వాలఖల్యులును 

మె తావరుణ మరీచులు వ్యాసుండు 
కణ్య పరాశర కౌశిక నారద 

వాల్లీ క్యాది తపస్వూలు పనివడి॥ వచ్చి! 
నరు లురిభలు కిన్నరులు చారణులు 

సురలు గరుడ యత్షులు గంధస్వులు 

_ సాధ్య సిద్ధ ఖచరవర్లంబులు 
విద్యాభరులును విశ్వ్వేదేవత 

లష్ట్రదిగీశులు అష్టవసువులు 

అప్పరోంగనలు నలకింపురుషుబు॥ వచ్చి! 

వ. ఇట్లువచ్చిన బుష్యానుల శెనుకేగ తోడితెచ్చి సిద్దాస 
నంబుల6 గూర్చండం చెట్టి పూజించె. వారి యనుముకంబున సింహోస 

నాసీనుక్రాన రామునకు వా రిట్లనిరి: 

సురట £ ఆడితాళీము ౬ (మాకులమున కీవలె 

(శీ రామపట్టాభి పేకలగ్న ము సమకూతెను (బొద్దు మీా తెన్ను 

ఈ రాజ్య భారము వారక నీకు భరింపుము పరిపాలింపుము॥ శీ! నీయవ 

తారముచే సాధువులకు మేలాయెను! వెతలు వోయెను! శ్రీయుత మో 

శ పురీశ్తర యందబజుం చేరిరి! చూడం గోరిరి! 

వ. అని |పశేంస చేయుచున్న సమయంబున-- 

తో; వానువుంతుండులో నగు ప్రవగులు జతురబ్టుల జలములు 

గొనుచు | జనుచెంచియు రాముని ముందఆ నుంచిన వారినతే(డుదయ 

గనుచు॥ రా॥ 



శ్రర్థక శీ మోత్గుండ రామాయణ ను-నారిక ధే 

వ. వారి నెల్ల సమ్మానించె, అఎత వారు రామునకు నమస్క- 

రించి యవల నిలిచి చూచుచుండిరి. అప్పుడు వసిష్ట వామదేవాది 

బువులు పట్లాభిశే సుకం కన్నుల సంకల్సించిరి 

పెక ను, 

కళ్యాణి :  అటెతోళము. 

శ్రీ రామపట్టాభిపేకమసోోేత్సవ మారూఢిం గనంగ నే తానంద 

కరము! చారుతులసీకుశవిరాజితమై వరకుసుకు కస్తురిసారమిళిత సుగం 
ధపూరితమై (పీయమై జయమై తనరారుసింధుజలంబుతో నునసార నభి 

కకం బొనర్చిరీ! (శ్రీరామ! 

భరతశ(తుఘ్ను లుభయ పార్య్వ్రంబుల, సీత సరి యెడమదిక్కు న 

లకుణు(డు పడవుటను, వరుస గరువలిపట్లి తూర్పునన్తు యువరాజ 

జుంబవంత రవీజ విభీవమణులు6 దగను గల్రిమరూల మొద లొరసి శో 

ములందు బిలిచి దృగుత్సవంబుగం గొలువ నలరెడు॥ |శ్రీరామ॥ 
(భా 

నవరత్న మయభూవణములు హోరంబులు దివిజవ ల్రభుండు దెచ్చి 

యయయ్యంగన్ను వివిధవాద్యమ్ములు మొణి యంగను, ఖేచరులు గూడి 

యవిగళంబుగ గుసుమవర్షమును- గురియ  మెఆయం గోటిభాను 

కాంతులు" గలకిరీటము రమ్యూముగ భరియింప నలరెడు॥ శ్రీ రామ। 
గో 

ళు. వారక వసిష్ట వాల్మీకి జాబాలి చామదేవాదులు' వెభోగము 

నుగ సారెకు నాశీర్వదింపంగను, వారాంగనబు నొయ్యారముగ 
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మోదించి యాడంగగను, గరము ధరను దాళ్ళూరినారాయణ నునోబ్ల 
టై వీహారుండగు శీమోత్తగుండ। స్టీం రావు! - 

తో, వావుఫాగమున వైభోగంబుగ భూమిఫుత్రిక మెలలో। 
తైమంబుగ మణిసింహాసనమున శ్రీరఘురాము(డు వెలుగ ॥రా॥ 

బా ఆ 

క. కనుగొని శంకర ఫణిపతు 

లనిమిషపతి నిర్ణరాఫఘు యశాదులు శో 

భనముగ6 గరములు మోడిచి 

కొనియాడిరి రాము నసురకోటివిరామున్. 
శంకరుడు: 'కేదారరూాపకము: (సాటి) వలె. 

రామ! సీతొరాను! పరంథావు ! భ క్షకామ ! జయసుందర 

రామ॥ సోమ సూర్య వహ్నిమండలగత! సీమహిమల్ సామాన్య మె 

రూవింపంగ ॥రా॥ భూతలాదిభూతకోశాతీత! మూత్సగుండపుర రాజిత! 

ఏవ రాగ! నారాయణకవివర చేత; కంజాతస్థిత' ఛాతృస్తుత!॥! రామసీక॥ 

తేవారము. సీమహామహీిమం దెలియ నేర లోకాభిరామా! 

భూమి భారంబు వాపి పోచితివి రిపులజోవి! 

శేముముగ బేనతాళి చిక్కులను బాసిహాయి 

చేమరుణజరింపం గలరు విశ ఏవింపంగం గలరు. 

-శీసుండు: శంక 5"ఛరణము--ఆదిత' భీము. (కరివరదా) వలె. 

నినుం చెలిసి పొగడంద రమా శిరామా॥ నినుం దెలిసి! సులభ 

ముగాను సుషుక్ను నాడియం డలరుదు వెలీ గెండు నాత్శమ యునినిను( 

దె! అణువులో నణునువె, ఫఘునవులో ఘనమవై  యణిమాదులకును. 

నందరాని॥ నినుం చెలి! అతమయముగ నారాయణవరకఏ మోతశ్షగుండ 

మున వీశీంచెకు॥ నిను. డెలి॥ 

తో: నిరతము మమ్ముల నిలువ నీక గడు వెజుపవించెడు రావ 

ణుని| బొరిగొంటిపి మూ పుణ్యంబున సుఖముగ నుండెద మిక భువిని! 
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క, తనముందజఆ సంగీతము 

మన మలరలం బాదు మనుచు మ మ్మై చెడు సొ 

దను జెందు"నిం (గూ రాత్ళుని 

నునిమితి విశ నిన్ను € బొడుదుము ల్రీ/రామా! 

తో: వెనుకొని యాగహవిస్సులు దానే గొనుచుండును దాన 
వుండు | దునిసెను నీచే దురమున( (గమ్మఆ దొరకను మా కవి 

యిపుడు! రా॥ 

క, కడువడి నరులు గయాదుల 

విడువీండంబులను జెంద నియ్యడు నూాకున్ 

వెడరక్క-సు( డిల్లిన ని 

ప్పుడు మా కవి దొరశె నీదు భూరికరుణ చేళా 

న, అనియిట్లు యక్ష కిన్నర కింపురువ విద్యాధ రాదులు వే ద్వేజ 

జూౌగడి రామునిచే ననుజ్ఞాత్నులె స్వస్థానంబులకుం జనిరి. అంతరాముండు 
వేదపారగ లగు బాావ్మాణులకు లతగోడానంబులు లక్షతురంగచానం 
బులు చేసి, పిమ్మట వస్తా /భరణసువర్ల దానంబు లమితంబుగా నొనచ్చె, 

తో: పొంగుచు సుగివునకునుడాన వపుంగవునకు సోరములు, | 

నంగదునకు మణియంగదములు4 గపు లందటికిని బహుమతులు। రా! 

భుత్బూదమున నిడి సత్క-రించి తన సన్నిధి గొల్పుచు చున్ను యన్మూ 
చుతిం గనియడుగు వరముభోయన్నా! ౧M చ్చెదనన్న॥ రా॥ నామదిలో 
కు నామస్మరణ నునారతమును చేయుచును నేవూరక చే నెసయగుభ కి 
చాకిమ్ము పూర్ణ మగుదయను। రా॥ 

గీ, ఏంతదాత భవన్నామ మెంతదాశ 
నీదుసృరణము భూమిపై నిలువంగలదొ 

యంతదాంకను నాబేహ మవనియందు 

సిలిచియుండల వర మిమ్ము కలువవారణ, 
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వ. అనిన, రాముం డానందించి, 

తో: చక్కగ సీయిష్టంబు లొసంగితిం జయ్యన నినుమెచ్చి తిని! 
తక్క-గం గల్పాంతమున నిన్ను ఛాతను జేసెద స మ్మృతిని॥ 'రాను॥ 

వ. అటుమోాంద మత్స ౫5ంబు నొంద౭గలనవు. అని రాముంకు 
సరంబు లిచ్చిన విని సీతాబేవి తానిట్లని యె: 

తో; ఇలమిోందను సీ వెచటనున్న నందిష్టముయిన భోగములు! 
గలిగి సుఖుతువుగాక! నీకు నిశ గలుశను నుజి లోపములు! రా॥ 

ఉట వ, అని యాపురాణదంపతులు తకం బుపబేశించి మవ+శీ 
ర్వాద పూర్వుకంబుగా నను గహిుచింి, వరంబులకు వానుముంతుండు 
(బహర్జినందంబు నొంది పునః పునః పణామంబు లాచరెంచి, 

కళ్యాణి ఏ ఆదితాళము _ (సీతాధిపతీ)వ లె, 

జయ రమారవమణ! గోవిందా ! వారీ! జయ సుమ్మాస్త్ర శోభిత 
సముజ్వలాంగా ! శమకుమారినునోవారా ! | జయ! అరుణపేతానీత 
వరకృషప్లస్సటి కాం చితపర్థ విలకు ణా ! నిల జయ॥ అమలమోాక్ష గుండా 
ధిప, నారాయణక విహృడయ ఏగరాజితౌా॥ జయ॥ 

వ. అని పొగడుచు యభేచ్చంా జని హిమవత్పర్వతంబున 
వానుమంతుండు దపంబు జేయుచుంటె. స్నుగీవ్రండు గవికోటులుగొల్వ 
గిమ్మి-ంధ కరిగె. విభీమణుఎడు లంకం (బ వేశించి రాజ్యం 'ేలటుచుండె, 
రాముండు దన్నా(శయించి కరుణా పాతుం డైన గుహుని గని, 

తో: మంతనమ్మునం జింతించుచు నీవుహిని భోగమున (బబలి 
యంతనుంగు నాయం డై క్యంటై యల కెదువెమ్మిక గదలి॥ రా॥ 

వ. అని సెలవిచ్చి యనేకరత్నాభరణాకులచే సత్యరించె గు 
హుంజొనందించి రామధ్య్యానంబు. జేయుచు శృంగి బేరమునకు. జనియె, 
పేమ్ముట సాయంకాలం జంలున, 

ఏ శాంత సేవ [ఫారంభముః 

తో: అంత రామ-సీతాంగనలకు నేకాంతఠ “నీవ సలుపలను! 
సంతరంగమున నలరి నువాసీను లొలోచనం జేయుచును॥ రా॥ 
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వ, అన్నో న్యాహూయమానలై రి, ఎట్లనిన _- 

చలుల కీతకాన ఏ ఆటతాళీము - (ఒకదివ్య) వలె 

(నీరామునికొలువుం చేయ రారమ్మ ! క్రోరిక్ష లెల్ల చేకూరుగ ద 

మ! [శీ భవబంధభయములు వాయు గదను ! యవిరళము క్తి 

కరామలక మమ్మ! 8 నారాయణశ ర్నాధారు, చోయమ్ము ! ధారుణి 

మోవ్యపదాత గదక్కు!॥ నీ! మన పురాకృతములు మంచివోయమ్మ్టు! 

ఘనమోతక్షగంంటేళుం గన గలిగె నమ్ము! Tel 

వ. అని పీలుచుకొనుచు నాక్షణంబున, 

క, బంగారు సరిగ చీరెలు 

రంగుగ6 బట్టంచు బొగడ రవికలు మాణ్' 

క్యాంగద భూషణములు మెటు 

యంగను ధరియించి వచ్చి రంగన లె లక, 

వ. ఇట్లు వచ్చి యత్యద్భుత జగన్నోహస దివ్యమంగళప్మిగ హుం 
డగు [శీరామచందమహాపభువును ఏవ్షించి, 

కీ రన 2 ఆదితాళ్ము. (నీతితో) వలె. 

అంద మొారాముసి సుందరము జూడౌణే॥ యంద! కందర్పసవా 
సృదివ్యాకారుడని తెలియశే॥ యంద॥ వామభాగమున వేడ్క-భూమి 
తనయ నిల్వంగ, సామాప్యమం ద్యాశితులు సంతసమున. గొల్వగ, 

సౌమిత్రి లోనై న యనుజన్నులతోం జెట్వు॥ నందహాా॥ హోర కేయూ 
రాడిభూషణావలి ధరించదే! ధారుణి (శీవూత్ష గుండ భథఛాసుం డన 

మించెనే ! నారాయణశర్మ హృదయసార సమున నిలి చెనే! [యంద॥ 

గీ అనుచు నభివర్ణ్లనము జేసి యంతమిఃంద 

రామచం[దుని యంతఃపురంబునందు 

స్పటికమయ హంసతూలికా శయ్యపై కి 

వేడ్య-తోం జేర్చి యిట్లని వేడి రపుడు. 
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క్రీ రన ఏ ఆదితౌళేము-(రొనుమర్శితెం) వలె. 

పవ్వళింపును రామ॥ పవ్వ[ జవను లమరించినట్టి పువ్వు పొ 

నడ ॥ జయ॥ వివిధకాంతుల నలరు విపులవసతుల కవల శుద్ద స్ఫటిక 

వు మయాాోహంబు నోపల। బవ్వ॥ (పీతి నెకొగ-న భూజాత సంగతి మ వ నే 

నాడా యణ హృత్చ ద్మ3 య్యను॥ బవ్వ! బ ల్ససం డగు స్వాయంకల్పితం 

బిళు తల్పముకు మోతుగుండధామముభ మగు! బవ్వ॥ 

భో: ఆవిధమున నాత్మారాము సుషుళ్న్నూంతః పుర వరమునను। 

కుూౌనన మగు హృృత్పద్నవెబ్బమునః బవ్వళఎపం 'దేసియు ను॥ రా॥ 

న. తిన్న గా సీతాదేవి తావునకు వెళ్ళి యిట్లనుదున్నారు: 

కీ ఉన ఏ ఆటతౌళీము-(నమిలాం) వలె 

పతిసంగతి 'వక్క-. బప్వుళి తువు గాని పదవమ్ము పడకింటిక్సి పతి 

రి ఊతపదం గంబున. బడినయలజకు లెల్లం బా సె; సుఖ యన వఆలును డేవి॥ 

నా-దా యణార్చితుని సూరిజనస్తుతు శీరఘునాయకునిం జేరితివమ్మ॥ పతి॥ 

వ. అసి చెలులు జానకిని? బానుపు. జేర్చి ఇట్లు బాడిరి, 

కీరలానః అటతాళేము (కాంతుండు)వ లె. 

చల్ల గను (స్రీ రాముసిమై c జల్ల రే విరజాజులు మచల్లేమొల్లలు 

నరామెగలు చేనుంతివిరులు లాజలు!జల్ల గను! అందముగం జెలువొందు 

లనసదరవిందములు జెంగలువలు బొందుగను దాసానసువుములు బొగడ 
అుంను గురువకములు | జల్ల! పారిజాత పసూనములు నుందారములు నుర 

భౌ నులు గోరి నారాయణ మనోబ్ద్బవిహారుని పయిం గన్నెలు జల్ల గను 

(ప) రామునిపై ॥ జల్లే విరజాజులు! 

తో; కమ్ముని తొవులు ఘు ముని చెసలను శ్ర” / యూ సుగం ధ ముం 

వ్! కామ్మూలు బంగరు గురిగల మొ త్తముంగొని దంపతులను డాసి॥ రా॥ 

నాంసధ్వనివి అదితాళీము. (రవికుల) వలె. 

జరిమళకలిత గంధము బూయనే॥ పరిమళ కలిత_లలి తాతులిత॥ 

భదత. పరినుళకలిత। సారతర మగు మృగమదసారవిరచిత ఘునక చోర 
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సురజోయుతఘనసారపూరిత పరిమళ ॥ కలిత॥ పీీతియారీతిగా, గీతికల్. 

జాడుచుక, సీతాసమేతుంజె చెలగిన రాముని చేతము రంజిలం జేరియు. 

బరిమ ళ॥కలిత॥ భూామిమోాకుగుండంబున వేడ్క- వసించి వేగుకు నారా 

యణశ గను మన్నించి కామితరుల్ గడు నొసగి (పేరు నెగడు రాము 

నకును బరివుళకలితగంధము॥ 

వ. ఈ విధంబున సుగంధంబు లఎం కొరంబుగా నలంది, 

క, మధురంబులైన ఫలములు 

మధు రావూపముబుగొన్ని మజిప ళ్ళెమున్ 

మధుకర వేణుల మర్చిరి 

పృథివిజకున్ రామునకును (యను దలిర్స౯. 
మాల లాం 

a ao acme న 

కళ్యాణి, రూపకముః (పరమ) వలె 

ఆరగింపుము ముద మార జనకజాతసహితంబుగ॥ నా॥ నారి 

శేళ కదలికా ఖర్జూర చాడిముంబులున్ , జంవీర చూత ( దాక్షలుక, 

సుసార పువ్పసార మిళితంబుగ॥ నార॥ మేలుగన్ జిలీవి మణుగుబూబు 

కర్ణ కాయలు౯్ బూరీు నామవడలు నతిరసాలు బూండిలాడు సురు 

చీరముగ॥ నార॥ చారపప్పు నెయ్యి పంచదార గూర్చి యుంచిరి 

శాట్లారి శ్రీనారాయణాఖ్యచారుహృత్వి హోర... _మధురంబుగ॥ నార। 

ప, ఇట్లు సమ స్తమఖబున ఉపావోరంబులు సమర్పించి, యనంత 

రంబు.-== 

గీ, పసిడిం దాపీన రత్నాల .పళ్ళెరమునం 
గప్పురపు వీడియములు బొంకముగ. గూర్చి 

'ీర్చునళల జానకీ రాను నృపుల మోల 

నుంచి సోభాగ్యవతులు (బార్థించి రిట్లు: 

జ్యాండుస్వరము-అదితౌ ఫ్ ముం 

ఏజేము సేయు రఘువరా! కడు వేడుకీలర నఘుహారా! పుడమి 

కుమారి నేర్చున జుట్టి అుచ్చిన మశుపులు మునిపంట మతి యందూ- 

కొని వేగ॥ వి॥ 



యా గ్గ కాండము, 508 

సట భిషి కుడ నె బటు వేను. గోడ. జనక కని గూడు కొని క 

శ DR గ! రాను! ' వా "గషతీసు గ నావు! శీ) రాము॥ 

గి In సహా, ND) ౧ మాయవలన గుణను లాయమెన్ము 

అ సివుంన. నాయన భూతేషు నుబే యయాయఖలం బాయ౯ 

నీ0 రాను! 

క్్యయము స్ (గోద్దా(గేయము సీసము _క్షితయసు నిచే॥ 

సురా ర్తితయము సీన్స్ సీనే భ క్నితేయను నీవే! శ్లీరామ॥ 

గాల తే ము గ నే సె రం బకుకు ని నీవే; కర్మ్మత్రయము ప్వే 

"కాయ తే గును ప్ పనై సభా గెయము సీప॥ ఫ్థీ/రాము॥ 

సయ్య తియము. సే దవ్మ్యత్రయము సీ స్ చతు నయము స్ వే, 

జగ త్రయము సీవ సీనే లమ్యత్రయము నీవే! శ్రీరామ! 

సనగ మము స్; నాడిని “నహ. నివే; స్థాన్మతయము పవ 

గళ కతత, iy 3 క 1+ శె ,నన్మములు ర్స" న శీ) రాము॥ 
(య 

గను సుప ఫ్ సునఘు-టలోో ఘనము: నీవే సనకాది 

అన wu + జ గ ద్ ట్ చః స వార ey వార Mats MS a క్ -బ్ర 
యమా గ స Do ut ATIF డస గన గ్ స ఇ రాణం ఎరొరువుటు || 

స్ yy = 
గా స. 

rd 

| ముఖి యూవసాగ మంద [క సంజన నీయందు (బిభవించి వృద్ది 

న? ని య. RTE సగ ayy 1 % గ గ € బిపి య సి చంప రాను! 

es terion స్మా 1 స ఇం లం జగ హాూరండ. వగుదు స్న్రు 

చట ముంజ గూాయ్సు సన్ను బో కాగు వొ డెనవరు॥ శే) రాను! 
¢ క్ 

బంగార ముకి) గం మ్య్యు బహుుభూపణ బు లయిన భంగి క్స్ కం 

సోెకడ వయ్య పుం సాం సు TOC సిన A (కోబలలి పవిటువలెను॥ 

(త్రి యస 

బహభిన్న భాండస్టితహం దీప నతు చేహాముల బడీ సీరంతేరిం డియ 

నల భొసిల్లలకేయి నును మిగుల వినాకించుచుంనువు॥ (శ్రీరాను॥ 



శీ) మోతుగుండరామాయణ ము-వారికథ . 

(శ్రీరామ చిడిరిలాస ! (శీ మోత్షగుండవాన ! నా రాయణాఖ్య 

దాసాధారామితోల్లాస ! చందికారమ్యుదరహోస ! ॥ (శీరామచం[ద 

లాలీ ! పీతాసమేతలాలి ! కారుణ్యనాంటద లాలీ | కల్యాణమయ లాలీ! 

బాలి ! కలుపాపహర లాలీ, 

ఇట్లు లాలిపాటంబాడి వారు నిచాముడితులై న పిమ్మట. 

శహన , ఏళ్షతాళీము.(ఎంతని చే నం) వలె. 

సందడి. జే వుం దగ దింపొందంగ జనరమ్మ్శాా! మామామందిరము 

లకును॥!సందడి॥! పొందుగ నిదానందంబుల రఘునందన సీ తొసుందరు 

లుండిరి! సందడి! కానల సన్ సృనులసాంగత్యము సలుపుచును, దానవు 

లను వెనుదవిలి చంపుచును॥ కానల॥ మానుగ చెదలు మానియుం 

రటు గాన్న సుపులై మేనులు మజచిరి! సందడి। ఈ రేంబక నూారెల్ల౯్ 

గారికి చేగినను గూరిమితో సింగారము లలరయగ॥ ఈరే॥ కోరి మోత 

పుర (శ్రీరఘుఏవీకుని జేరి యాకొలువు జేతురుగా కిశ॥ సందడి! 

వ, అని చెప్పుకొనుచు దము యఖరవులకుం జని నిదించి వేకువ 

జామున లేచి, 
కకక ప శో. aay. 

న. 
వం ee ము అలలు... er ల లయను 

క, అమ్మా! శీరారూడు నీ 

తమ్ముయు మేలె్కొ-నలో లేదు, త్వర గాం జని మో 

దమ్మున మేలో్క-ల్పంగగ రా 

ర మ్మూూ! యని లేచి వచ్చి రామామణులుళ౯ా 

వ. చరుదెంచి డ్వారంబున నిలిచి మారాము ననంత రాము 

నిగా భావించి, 

మేలుకొలుపు ఏ అటతౌళ్లీము. 

(శ్రీరామ 1 రామ! సీతారామ ! యిుజె 'తెల్లవాఆఅవచ్చె నిద 

మేలుకో॥ మౌరులు సకలోషచారము లొనరింపం గోరి నచ్చినారు 

మేలుకో॥ రామా ! మేలుకొనుమా | 



oo యుద్ధ కాండము. ర్0 

దశవిధ పణవనాదముల నే కుక్కు-టభ్వనులు మెండయ్యెను 

మేల్పుకో | దిశలెల్ల వెలుగ దేదీస్యమానజ్ఞాన దినకరుం డుదయించె 

మేలుకో! రానము॥ 

రమణ నిక్నేపావరణశక్తు లకునట్టి కుముదను:ల్ ముకులించే 

"మేలుకో! విమలమెనజాన__విజానము లను కనులముల్ వికసించె మేలు 

కి శ్రామ॥ పలుపలురంగులి భాసిల్లు మన్నది కొలువ్రకూటముం జేర 

"మేలు ఖో అలరు నాపోజ్యోతి యనుసింహాసనమున నాపీకుడ వగు 

యువ్రు మేలుకో! రామ॥ 

అనుపమావస్థాతయం బనునట్టి సియనుజులు చేరిరి మేలుకో | 

తవు సనముగ6 దదవస్తాకార్యము లొనరింపంగను నియమింతువు మేలుకో॥ 
సాం యి 

చాము॥ 

అంచిత సద్బోధ మనెడు బురోహితు. డరుదెంచియున్నా.6 డడె 

“యేలు కో॥ పంచాంగమందలి భావమెల్ల విమర్శించి బోధించును మేలు 

కో రామ॥ 

కన జతు ర్వాక్యమాగధవంది గాయక కన్రలు వచ్చినాను మేలు 

కాశి]! అనయమునీ కన్న నన్య మొక్క- టియు లే దని పల్కుచున్నారు 

వ్ లుకో॥ రామ 

అంతరాంతర తిపుటి యను నంతఃపురములో నననీజతోంగూడ 

ములుకో॥ కాంత నం దుంచి యొక్కండ వేగి కడు రాజకార్యములను 

దిర్చ మేలుకో॥ రామ 

అవ్షవిధ (పకృతు లను సచివులు బరివేష్టీంప వచ్చిరి మేలుకో ! 
We) ౭ కా 

స్పష్టముగా నన్నిపనులను నియమించి [దష్టవై యుందువు మేబళో॥ 

అరాను॥ 

అతులీతకోటిసూర్య పభాభాసిత మగు కిరీటము దాల్తు మేల 

జో |! (కతి లీని బస్మాండ భెండ సామా /జ్యము. వలన సేతున్ర వే 

చ్రో॥ రామ॥ 
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కామాది చోరవర్లము జ్ఞానభననును గ్రై కొన బూనిరి మేలుకో! 

యెకురకయ వారం బోవివిత్వర తద్దన మిక నద్ధి తున్ర మేలుకో॥ 

'రామ॥ 

సావాన్నా రా మణ న్వాంత వారిజసీ మ లవ్నీంచి యు న్నాడు 

మేలుకో! అక్షయమెన స్వయంప్రభ జూపంగ మోత్సగుం జెశ్వర 

"మేలుకో! రామా మేబుకొనువూా॥ 

వ, ఇట్లు మేలుకొలిపీన నిద) లేచి రాముండు కాలో చితకృత్యంబు 

లు దీర్చు కొని మజ్జన బాడీ వీ తాసపితంబుగా సమసాలంకారంబులు 

చేసికొని భోజనుబొనర్చి మహావిభవంబుగా గొలున్రకూటంబుం జేరి 

లత్మణునకు యువ రాజ్యం ఖ్చ్చి తాను లో కాతీతపర మాత్ఫుండ 

యును లోకవిశంబనార్గ మవతరించె( గాన, దుష్టానిగవా “ిష్టాన్యుగ 

పాంబులు వేయుచు. బదునొశండు వెలసంవచ్పర ములు ధర్మంబు గా 

రాజ్య పరిపాలనంబు. జేయుచు సుఖంబు-జె, అట్టి కాలంబున 

తో: జనులకు దుర్భిక్షభ యంబులు విమసర్పచోరభయములును। 
ననువుదప్పు రోగాదిభియంబుల నందక భోగము లొందుచును॥ రా॥ 

వ, సంతోవంబున నలరారు చుండిరి, పృథివి సర్వసస్య సంపూర్షం 

బయిమయొప్పె, వృకుంబులుం గుసుము ఫలభారతంబంతై--కుజిటై...మార్వతీ! 
యుట్టి మహనీయచర్న్మితం బాద్యంతంబు. గర్జరసాయనంబు గా సీకొఅకు 

నివరించితిం గదా! యట్టి రానుమూ ర్తి కృపాపసానం బనుభపించి 

ముక్తురాలవుగమా ఇ! 

క నాచేసీకుపదివ్షం 

బె చెల్లిన మోాథీ గుండ హరిచాకి త్రం 

బాచందా?ర్క-ంబుగన్ 

భరాచకమునందు నలరు బూర్లేందు ముఖీ! 

వ. అని బోధించిన పార్వతీదేవి |(బ్రహ్మానందవా రాశియందోల 
లాడి సంకర గురుపదారపిందంబులకు నందనంబు లాచరించె, అనంతరం 

బయ్య్యాదిమదంపతులను. గూర్చి మంగళంబు బాడె నెటులనినః 

తనూ 
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బేగడ! ఆటతాళేము. (శమలాంబ) వ 

నిత్య మంగళం నిత్యానందునకు॥ నిత్య॥ అత్యంతజగదాకారి 

నికీ నిత్య మంగ॥ సత్యజ్ఞానానంతసా మీరూ పునకు నిత్యానపాయిని యగు 

సీతకు! నిత్యిమంగ॥ సామోన్నా రాయణసరసహృద్షోచర మోత్త గుండ 

రామమూ రికి సీతకు॥ నిత్యమంగ॥ 

వ. ఇట్లు మంగళము బాడి (శ్రీ) సీతా రామ బ్రహ్మ ప్రతిఫలితడి 
వ్యా పోజ్యోతిస్పపరా పంబు దనహృత్క-మ లకర్టి కాంతరంబున సూతం 

బుగాం గనుచు నిజడానందంబున( చేలుచు గైలాసంబున నుండె, 

ఆశ్వాసాంత నము, 

ఫో అని తాళ్ళూరి నారాయణకవి రామాయణమును హారి 

కథను | ఘనముగ౦ జెప్పెను గథయం దిది రణకాండము చిలుకును 

సుథను॥ రా॥ 

ఇది ఏీనువారల? కీ హ సొఖ్యంబులు నొదువ లేక చేకుకును! ముద 

మునం దుదకట ము క్రిలభించును మోక్షగుండవహారికృపను॥ రా! 

రామ రామ+* యనవే _ (శ్రైరామాయణకథ విన వే॥ పార్వతీ! 

గీ, మొదలి కావ్యము వాల్మీకి మునికృతే మ్ము 

రామ చరితము భ కలో కామృతమ్ము 

వారికథగం గూర్చె రక్తి నారాయణుండు 

వసుధ వెలయుత మాశశళి భెస్య_రముగ, 

ఇంత కుంద రామాయణము, 

అన ఆ భ్ స౦ంపూర్ణ్జి ము, 


